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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 4.
7. 2019 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:
„Vážený pane Březino a paní Vobomíková,
v dopise z 8.2.2019 uvádíte, že jste obdrželi Protokol o kontrole č.j: HSHMP 02889/2019 Hygienické
stanice HMP k měření hluku ze dne 5.11.2018 z provozu VS Ruská 21/144, Praha 10. O zaslání tohoto
protokolu Vás tímto žádám, dle Zákona 106 /1999 Sb., dle §2, §13 a v souladu s §14 uvádím: -jméno a
příjmení:
.; -datum narození:
; -trvalé bydliště:
. Od
Hyg. Stanice, MUDr.I.Chmelové jsem obdržel Protokol Zdr.Ústavu č.l 19198/2018 a jen Sdělení č.j.:
HSHMP 04967/2019 z 1.3.2019, kde uvádí, že Váš OBN P10 je s výsledky měření seznámen. Protokol je
nutný pro specialisty, řešící 11 let trvající noční hlukové zatížení bytu pochybením OMP.
Dále v dopise uvádíte, že problém odstranění hlučnosti přenášené do bytu konstrukcí budovy bude řešit
přizvaný projektant, který posoudí stav a navrhne možné úpravy v průběhu letní odstávky. Od 8.2.2019
uběhlo již 5 měsíců a proto Vás žádám o sdělení, jak Vámi deklarované práce a činností a jmenovitě s
kým probíhají. Topná sezóna skončila 24.5.2019 a opět začne cca po 20.9.2019, zatím se dle sdělení
obsluhy VS nic na odhlučnění ve VS ani kotelně neděje. Sdělení jména řešitele-projektanta a způsobu
navrženého odhlučnění žádám rovněž dle výše uvedeného zákona 106/1999 Sb. Odhlučnění bytu není
jednoduché, mělo být řešeno v projektu rekonstrukce od JČK již 03/2011 - ale OMP nezadal. Proto Vámi
zaslaný návrh posoudí specialisté, s kterými odhlučnění bytu jako AO řeším 7 let, a kteří nyní navrhují
jednoduché řešení, úspornější než provádění drahých izolací stropů kotelny a stěn ve VS. Váš odbor OBN
je pro mne novým útvarem s kterým bych rád dořešil vrácení neoprávněně vybraného nájemného za
byt se sníženou kvalitou po 11 let = 2008-2019. Žádost o slevu je uvedena v každoročně vybíraném
Evidenčním Listu, které Úmč.PlO archivuje a můžete si je tak dohledat. Podrobné informa¬ce k vleklému
problému naleznete ve složkách vedených u OMP-íng. Blábol/ ing. Berchtold /pí. Hronová a u OST-i/ig.
Jandy, kteří se po leta vzájemě kryjí a "strkají hlavu do písku" namísto řešení problému.

Očekávám Vaši odpověď s požadovanými informacemi a i návrhem úhrad přeplatků nájmu a nákladů.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky ve formě tohoto přípisu a přílohy k němu.
Číslo protokolu HSHMP 02889/2019 je evidenčním číslem, pod kterým je veden protokol ZÚ se sídlem
v Ústí nad Labem č. 119198/2018, který jste obdržel od Hygienické stanice MUDr. Chmelové. Nicméně
Vám jej zasíláme přílohou.
Po několika konzultacích přímo na místě s projektantem a topenáři se OBN rozhodl, že provádět
protihluková řešení v podobě zábran či obkladů není řešením problému hluku, který rezonuje zdí. Na
základě tohoto konstatování bylo rozhodnuto, bez zadávání projektové dokumentace, že firma COM
TIP s.r.o. provede následující opatření.
Vstup médií do domu pod Vaší ložnicí se upraví a odhluční, stávající vedení bude sundáno z podhledů
ve stropě a bude vedeno cca 1 m nad podlahou do výměníkové stanice a zároveň i ve výměníkové
stanici. Při těchto úpravách budou použity silentbloky, aby bylo zabráněno přenosům zpětného chvění
do zdiva domu. Úpravy jsou naplánovány na týden od 15. 7. do 19. 7. 2019. Věřím, že stávající opatření
bude natolik účinné, že Vám zajistí pohodlné užívání bytu.
K Vašemu dotazu ohledně snížení nájmu Vám sdělujeme, že žádost o snížení nájmu musí být podána
na Oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 10 a o jeho udělení rozhoduje Rada městské části
Praha 10.
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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