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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 školství obdržel dne 6. 6. 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 :
,,Dobrý den,
v Základní škole Švehlova jsou již cca rok uzavřené obě tělocvičny ( z důvodu špatného technického
stavu). Rád bych se Vás (zřizovatele ZŠ Švehlova) na základě zákona 106/1999Sb. zeptal na následující:
1) Kdo je odpovědný za to, že se tělocvičny dostaly do stavu, kdy nejsou způsobilé k užívání? (zdali
to byla věc ředitelky, která zanedbávala běžnou údržbu anebo zřizovatele, který nebyl ochotný
průběžně investovat do oprav?
2) Kdy budou tělocvičny opět zprovozněny?
Předem děkuji za odpověď!“
Dne 21.6.2018 Vám bylo doručeno vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí
informací povinným subjektem podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ., neboť pro vyřízení Vaší žádosti bylo
třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské části Praha 10, které mají závažný zájem na
rozhodnutí o žádosti, zejména s odborem majetkoprávním a s odborem kontroly a komunikace. Lhůta
pro vyřízení Vaší žádosti o informace byla prodloužena podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do
2. 7. 2018.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky ve formě tohoto přípisu do Vaší datové schránky.
1) „Zpráva o posouzení stavu střešní konstrukce a podhledu v tělocvičnách ZŠ Švehlova 12, Praha
10, Záběhlice“ č. 5494/17 ze dne 19. 12. 2017 uvádí, že stav stropního podhledu vykazuje
známky havarijního stavu z důvodu nedostatečného uložení části železobetonových nosníků
podhledu. Příhradové vazníky, tvořící součást železobetonové montované konstrukce, jsou
zatíženy vodorovnými silami vyvolanými objemovými změnami v důsledku změn teploty.
Dochází tak k jejich posunům a pootočením. Vazníky nejsou z prostoru tělocvičen viditelné,
jsou zakryty stropním podhledem. Provoz tělocvičen byl přerušen na základě zjištěného
porušení omítky podhledu, aby nedošlo k ohrožení osob v tělocvičnách. Z uvedeného textu

QF 42-02-02/12

vyplývá, že poruchy nemohl nikdo předvídat, protože střešní konstrukce je zakrytá. Paní
ředitelka svoji odpovědnost splnila upozorněním zřizovatele na vzniklé poruchy omítky
podhledu. Díky jejímu přístupu nedošlo k újmě na zdraví. Následovalo pořízení odborných
posudků, vypracování projektové dokumentace a vyhlášení veřejné soutěže na zhotovitele.
2) V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele staveb, pokud nenastanou průtahy ve
výběrovém řízení, tělocvičny bude v provozu od 1. 10. 2018.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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