Úřad městské části Praha 10
Odbor bytů a nebytových prostor

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-057190/2018
Vyřizuje linka: Čermák/485
V Praze dne: 4. 6. 2018

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 bytů a nebytových prostor obdržel dne
23. 5. 2018 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:
Vážení,
v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací vztahujících se k programu „Antigrafitti“.
Žádám o poskytnutí:
- informace kolik domů je aktuálně do programu zahrnuto (prosím uvést počet domů obecních
i soukromých),
- informace v jakých ulicích je program aktuálně realizován,
- kolik domů je průměrně ročně v rámci programu „ošetřeno“, tj. zbaveno graffiti,
- informace jaká je aktuální tendence vývoje programu od jeho zahájení, tj. je zájem majitelů
domů vzestupný, konstantní či sestupný? Rozšiřuje se postupně počet domů v programu?
- Kolik činí finanční náklady na realizaci programu od jeho zahájení (prosím uvést po jednotlivých
letech od zahájení programu),
- veškeré smluvní dokumentace, vč. dodatků, s firmami, s kterými má/měla MČ Praha 10 smluvní
vztah na odstraňování grafitti.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu a ve formě přílohy
tohoto přípisu.
Dotaz týkající se domů, které jsou aktuálně zahrnuty do programu antigraffiti.
Aktuálně do programu antigraffiti není zahrnut žádný dům. Projekt s názvem „Stop nelegálním graffiti
na Praze 10“, probíhal v pěti etapách od prosince 2014 a byl v souladu se smlouvou s dodavatelem
prací ukončen k 31. 1. 2018.

Dotaz týkající se ulic, ve kterých je program aktuálně realizován.
Program aktuálně není realizován v žádné ulici, viz výše uvedený bod.
Dotaz týkající se průměrného počtu ročně ošetřených domů.
V roce 2015 bylo ošetřeno 5 objektů a dalších 14 očištěno v rámci opakovaného poškození.
V roce 2016 bylo ošetřeno 10 objektů a dalších 12 očištěno v rámci opakovaného poškození.
V roce 2017 bylo ošetřeno 19 objektů a dalších 13 očištěno v rámci opakovaného poškození.
Dotaz týkající se aktuální tendence vývoje programu od jeho zahájení.
Zájem majitelů domů byl v počátku realizace programu vzestupný, v průběhu konstantní. Počet domů
v programu se nerozšiřuje z důvodu ukončení projektu, viz bod výše.
Dotaz týkající se finančních nákladů na realizaci programu od jeho zahájení po jednotlivých letech.
Finanční náklady na realizaci programu byly následující:
v roce 2014 – 15.718 Kč
v roce 2015 – 576.392 Kč
v roce 2016 – 648.386 Kč
v roce 2017 – 1.220.658 Kč
v roce 2018 – 15.718 Kč
Dotaz týkající se požadavku na předložení veškeré smluvní dokumentace včetně dodatků s firmou,
se kterou má nebo měla MČ Praha 10 smluvní vztah na odstraňování graffiti.
Jedinou smluvní dokumentací, kterou má Městská část Praha 10 uzavřenou v rámci programu
odstraňování graffiti je Smlouva o dílo se společností Servis CZ s.r.o., kterou přikládáme v příloze.
S pozdravem

Mgr. Tomáš Staněk
pověřený vedením odboru
bytů a nebytových prostor

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Příloha:
-

smlouva o dílo mezi MČ Praha 10 a Servis CZ s.r.o. ze dne 19. 11. 2014

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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