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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
25. 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:
„S odvoláním na znění zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Vás Žádáme o
poskytnutí informací / odpovězení na níže položené otázky:
Vypracováváte analýzu komplexního řešení hospodaření s tepelnými zdroji ve vlastnictví MČ Praha 10.
- Datum kdy tato analýza započala?
- Kdo pro Vás tuto analýzu zpracovává?
- Kdo (odpovědná osoba) a který odbor MČ Praha 10 má tuto analýzu na starosti?
- Kolika zdrojů (kotelen) se tato analýza týká?
Prosíme o stručný popis a vysvětlení, co je obsahem koncepce nakládání s tepelnými zdroji v MČ Praha
10. Obzvláště s ohledem na konkrétní situaci, která je v našem domě. Plynová kotelna, která zajišťuje
teplo a teplou vodu pouze pro náš objekt, našeho SVJ a není dále distribuována do jiných objektů ??
Kdy je technologie kotelny v našem domě na hranici životnosti a dochází k její časté poruchovosti ??“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme ve formě textu
tohoto přípisu.
1. Datum kdy tato analýza započala?
Na základě výběrového řízení a usnesení Rady MČ Praha 10 č. 298 ze dne 6. 4. 2017.
2. Kdo pro Vás tuto analýzu zpracovává?
Dne 19. 5. 2017 byla uzavřena smlouva s dodavatelem, znaleckým ústavem EQUITA Consulting, s.r.o.
na „Vypracování pasportizace a stanovení obvyklé ceny energetických zařízení ve vlastnictví m. č. Praha
10 a vypracování odborného odhadu nákladů na jejich provoz, údržbu a zajištění provozuschopnosti“.
Na základě těchto technických podkladů se aktuálně zpracovává analýza variant optimalizace využití
tepelného hospodářství svěřeného m. č. Praha 10 společnosti ENA, s.r.o.

3. Kdo (odpovědná osoba) a který odbor MČ Praha 10 má tuto analýzu na starosti?
Problematiku hospodaření s tepelnými zdroji ve vlastnictví m. č. Praha 10 má v kompetenci Odbor bytů
a nebytových prostor, jehož pověřeným vedoucím je pan Mgr. Tomáš Staněk.
4. Kolika zdrojů (kotelen) se tato analýza týká?
Toto vypracování se týká všech tepelných zařízení, tj. plynových kotelen, výměníkových stanic a
topných kanálů, které jsou ve vlastnictví m. č. Praha 10, tedy i technologie umístěné v domě Sámova
1181. Konkrétně se jedná o 34 výměníkových stanic, 29 kotelen a dále o zařízení v samostatných
objektech, např. školách a mateřských školách.
5. Prosíme o stručný popis a vysvětlení, co je obsahem koncepce nakládání s tepelnými zdroji v MČ
Praha 10. Obzvláště s ohledem na konkrétní situaci, která je v našem domě. Plynová kotelna,
která zajišťuje teplo a teplou vodu pouze pro náš objekt, našeho SVJ a není dále distribuována
do jiných objektů ?? Kdy je technologie kotelny v našem domě na hranici životnosti a dochází
k její časté poruchovosti ??“
Výstupem analýzy bude analýza stávající cenové úrovně cen tepla, analýza variant dalšího provozu a
smluvního uspořádání a porovnání variant dalšího provozu tepelného hospodářství a doporučení
dalšího postupu. Plynová kotelna umístěná v domě Sámova 1181 zajišťuje dodávky tepla a teplé vody
pouze pro objekt Vašeho společenství. Zařízení je v dobrém stavu, průběžně servisováno a udržováno
a nejsou nám známy žádné zásadní poruchy. Hranici životnosti bohužel nelze stanovit.

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

Mgr. Tomáš Staněk
pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor
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