Vážený pan

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
e-mail:
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-042999/2017
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 20. 4. 2017

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržel
dne 6. 4. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:

„Dobrý den,
dle uvedeného zákona žádám informace o správě dětských hřišť a jejich údržbě. Konkrétně:
kdo spravuje dětská hřiště MČ P10 a jaký úředník je pověřen kontrolou
v případě nahlášení závady kdo to řeší, jaký je postup a jaké čas.termíny k odstranění a sankce při
nedodržení (výslovně kolik Kč, či procent z plnění aj.)
kdo a kdy konkrétně podepsal smlouvy o údržbě dětských hřišť (či stačí i jediné konkrétní - Nad
Primaskou) a s jakou platností a dobou potřebnou k výpovědím v případě neplnění závazků?
vyřizování MMS podnětů - 24/3 byl hlášen havarijní stav, či přímo ohrožení dětí - trčící hřebíky po
zmizelé fošně. Vše zdokumentováno fotograficky. Dle laického pohledu stav přímo ohrožující děti.
Jak bylo zabráněno přístupu - cedule, páska, dozor MP P10...? 31/3 bylo provizorně vyřešeno
mluvčím P10 p.Novákem. On je odpovědný za stav hřišť, za odstranění závad? Stav je detailně
popsán na Vašem Facebooku s vyjádřením p.mluvčího o soukromé nápravě škody...
existuje i nějaká kontrolní skupina, která namátkově hřiště kontroluje, vč.jejich údržby a pokud ano,
kdo konkrétně? Na stránkách uvádíte referenta pro správu dětských hřišť a mobiliářů p.Ing. Petra
Uhera. Věděl p.Uher o stavu a následném odstranění? On je odpovědný za zadání konkrétních
požadavků na údržbu. Vznesl nějaké? Pokud p.Uher nebyl přítomen, kdo jej zastupoval a stejný
dotaz, jak byla věc postoupena?“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
1) Správu veřejných dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť provádí na základě ří mandátních smluv
Společenství dodavatelů ROSSY service s.r.o. Kontrolou prováděné činnosti je pověřen Ing. Petr
Uher.
2) V případě nahlášení závady Ing. Petr Uher posoudí závažnost závady a předá úkol odstranění závady
a termín odstranění firmě provádějící správu a tato je povinna do dvou hodin po nahlášení zahájit
řešení odstranění závady. Za zahájení odstranění závad je považována fyzická přítomnost
pověřeného pracovníka mandatáře na místě závady. Termín odstranění závady stanovuje dle
závažnosti opravy mandant po vzájemné dohodě s mandatářem. Sankce za nedodržení termínu
odstranění závady je dle závažnosti až do 100 000,-Kč.
3) Mandátní smlouva, jejíž součástí je správa DH Nad Primaskou, je uzavřena na dobu neurčitou
s účinností od 1. 4. 2008, za mandanta byla podepsána v zastoupení radním Romanem Rognerem
a za mandatáře v zastoupení na základě smlouvy o sdružení a generální plné moci jednatelem
společnosti ROSSY service s.r.o. Romanem Pučelíkem. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena mandatáři.
4) Podnět prostřednictvím MMS byl zaslán 24.3. – pátek. Dne 27. 3. 2017 v odpoledních hodinách
přišel Ing. Petru Uhrovi MMS podnět na jeho emailovou adresu (přeposlal kolega zajišťující
rozdělování MMS podnětů dle zaměření, ten tento podnět dostal 27. 3. 2017), a to s textem: „Chybí
prkno v podlážce na prolézačce a také WC.“, Tuto zprávu ten samý den předal a vydal úkol firmě
spravující dětské hřiště, aby zajistila opravu herního prvku. Po prohlídce na místě bylo zjištěno, že
prkno bylo z herního prvku vytrženo a odcizeno. Není ale pravda, že bylo provizorně vyřešeno
mluvčím, jak uvádíte, a ani z facebookové komunikace nic takového nevyplývá. Po vyhodnocení
závažnosti závady a náročnosti opravení bylo přístupu na herní prvek zabráněno páskou (viz
přiložené foto). Závada na hřišti Nad Primaskou byla opravena správcovskou firmou dne 31. 3.
2017. O této opravě tiskový mluvčí pouze informoval. K odpovědnosti za stav hřišt se vyjadřujeme
výše.
5) Dle mandátních smluv je stanovena četnost provádění údržbových prací. Následná kontrola ze
strany MČ Praha 10 je prováděna Ing. Petrem Uhrem. Na další dotazy, týkající se postupu tohoto
zaměstnance, odpovídáme v předchozím textu.
Jako doprovodnou informaci sdělujeme, že telefonní číslo či emailová adresa pro zasílání MMS podnětů
není linka s nepřetržitým provozem, neboť tyto podněty přerozděluje úředník oddělení městské zeleně a
čistoty svým kolegům, do jejichž gesce daný podnět spadá, a to v jeho pracovní době. V zimním období od
1. 11. do 31. 3. zůstávají hřiště uzamčena a funkce správce není prováděna. V případě dlouhodobějších
příznivých teplotních podmínek mohou být hřiště zprovozněna i v průběhu zimního období, ale bez správce
a kontrola a údržba je prováděna jen v omezeném rozsahu a to v rozsahu max.:
kontrola a údržba technického stavu hřišť, běžná vizuální kontrola – 2x měsíčně
urovnání sypkých bezpečnostních zón a pískovišť – 2x měsíčně
úklidové práce, sběr odpadků z celé plochy – 1x za týden (včetně pískovišť a bezpečnostních
dopadových zón), vyprázdnění odpadkových košů – 2x za týden
Pobyt na dětském hřišti (viz návštěvní řád) je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný
zástupce či jiná osoba. Dále návštěvní řád upozorňuje uživatele na to, aby nepoužívali zařízení hřiště, pokud
je kluzké, vlhké, namrzlé či poškozené.

Vzniklá závada nebyla z důvodu nedostatečně zabezpečené údržby ze strany městské části, ale z důvodu
záměrného zcizení prkna podlážky ze strany občana a tím poškození herního prvku a způsobení ohrožení
ostatních osob. Bohužel se v poslední době dětská hřiště stávají terčem vandalů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„otisk razítka“

„ elektronicky podepsáno“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 384

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

