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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 majetkoprávní obdržel dne 8. 10. 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,
můžu požádat o informaci k rekonstrukci lanového hřiště v areálu Gutovka – zda je jeho součástí
vybudování odhlučnění kluziště? Dle sdělení Praha 10 majetková byly rozpočty na tyto aktivity
z nějakého důvodu spojeny. Pokud není budováno odhlučnění, z jakého důvodu?
Zároveň prosím o informaci
- kde lze nahlédnout do podrobného rozpočtu rekonstrukce lanového hřiště
- zda byla jeho rekonstrukce zadána na základě výběrového řízení
- jaká firma lanové hřiště rekonstruuje“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu spolu s tímto přípisem.
-

K Vašemu dotazu, týkajícího se vybudování odhlučnění kluziště Vám sdělujeme, že akce nebyla
k dnešnímu dni realizována, finanční prostředky byly použity na opravu lezecké stěny
a v současné době probíhají opravy lanového centra a opravy palisád.

-

K žádosti o informaci, týkající se rekonstrukce lanového hřiště Vám sdělujeme, že podrobné
informace k rozpočtu rekonstrukce lanového hřiště jsou k dispozici na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR ve veřejném informačním systému registru smluv pod ID smlouvy
5795691. Oprava lanového hřiště byla zadána na základě veřejné soutěže, zhotovitelem je
firma REKOMAL servis s.r.o., se dílem Vítkova 295/3, Praha 8 – Karlín, IČ 285 75 822.

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

S pozdravem
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