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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
21. 5. 202 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,
pro dořešení odhlučnění specialisty - AO a k hodnocení noč. hluk, zátěže bytu č.3, Ruská 41/146, P-10
za posledních 12 let k nočnímu užívání nezpůsobilému se specifikací výše odškodnění Vás žádám /
vzhledem k přesunu refer.ř.s.firem do OBN i s převedením problému z OMP na OBN o:
a) Projekt rekonstrukce VS Ruská č.p.21 z 04/2011 od firmy: ČJK ing. J. Čermáka (k posouzení) minimálně: 1.) Technické zprávy, 2.) Půdorys l.PP a 3.) Řezy VS+ vedení připojovacího potrubí
b) Protokol z měření 25.2. 2016 od firmy: MERTL AKUSTIKA (soudního znalce ing. M. Mertla ) Protokol z měření s nadlimitními hodnotami včetně navržených opatření k odhlučnění ing. .Mertlem
c) Protokol z měření 29.3. 2016 ( od firmy: MERTL AKUSTIKA (soudního znalce ing. M. Mertla ) Protokol z měření s nadlimitními hodnotami včetně navržených opatrení k odhlučnění ing. Mertlem
Pozn.:vydání podkladů ignorovali: z OMP p. Bezpalec, ing. Berchtold, pí.Hronová +z OST ing. Raflová,a
ing. Janda
Jste jako OMP pro mne „Smluvním partnerem“ pro řešení záležitostí s neoprávněně 12 let vybíraným
nájmem bez slevy za noční hlučnost a vrácení přeplatků (viz. VÝZVA z 29.4.2020). Po 25.5.2020 lze
očekávat konec topné sezóny 2019/2020. V 08/2019 provedená změna v uchycení (ze závěsů na
podpory..viz str. 2) přívodního potrubí bez snížení vedení potrubí lm nad podlahu l.PP (dle příslibu P
10-082401/2019) hlukově nic nevyřešila a hlučnost dále narůstá, i přes den. OBN promarnil již druhým
rokem možnou zimní přípravu projektového řešení problému s realizací v letní odstávce PT a.s . Zaslal
jsem vstřícně OBN k dořešení kontakt na AO - i
který problémy hluku úspěšně řeší pro
P.T.as, a i zpracované výkresové podklady k problému- vše i Vám.
ale OBN neoslovilo, a
pro odstranění závady neučinilo druhým rokem vlastně nic. Na řešení profesně ani technicky nikdo ze
správního OBN nestačí. Jeho vedoucí ing. Březina je mimo profesi - zemědělský inženýr procházející
úřady z Újezdu n/Lesy, na P3, pak na P8 a nyní P10 – a nyní pověřené referentky dříve z OMP
D.Hronová a J. Vobomíková jsou jen správní úřednice. Prosím a žádám Vás tímto o převzetí řešení
problému odhlučnění zpět na OMP, který by měl být ve svém oddělení přípravy investic technicky
daleko zdatnější a nezdařenou rekonstrukci opravit. Doufám, že chápete úlohu Autorizovaných
inženýrů při projektové přípravě oprav lépe než OBN, nebo alespoň p. Doležal by měl, a rekonstrukci
VS reklamovat či napravit, i když ji sám v r. 2011 nerealizoval. Věřím ve vítězství rozumu nad
„Kubánskou zátokou“ která vše způsobila, a ze mne učinila uživatele 12 let závadného bytu s

nadlimitní noční hlučností /díky profesní neschopnosti úředníků/. Zároveň Vás žádám o zaslání návrhu
řešení pro posouzení specialisty v rámci veřejné kontroly.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě elektronicky na Vaši emailovou adresu:
V příloze tohoto přípisu Vám zasíláme:
1) Projekt rekonstrukce VS Ruská č.p. 21 z 04/2011 od firmy ČJK Ing. Čermáka
2) Protokol z měření 29. 2. 2016 od firmy MERTL AKUSTIKA (soudního znalce Ing. Mertla)
3) Protokol z měření 31. 3. 2016 od firmy MERTL AKUSTIKA (soudního znalce Ing. Mertla).
V roce 2017 proběhla v rámci MČ Praha 10 reorganizace Odboru majetkoprávního, při které přešlo
tepelné hospodářství pod Odbor bytů a nebytových prostor. Proto v současné době řeší veškerou
agendu tepelného hospodářství výhradně Odbor bytů a nebytových prostor, pod který tato agenda
spadá.
V současné době nejsou další návrhy řešení stanoveny. O dalším postupu a řešení bude jednáno.
Vzhledem k tomu, že požadované informace obsahují osobní údaje fyzických osob, bylo ve věci
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany těchto osobních údajů (viz § 15 odst. 1
InfZ ve spojení § 8a odst. 1 InfZ, resp. čl. 6 odst. 1 GDPR). Předmětné rozhodnutí je Vám souběžně
zasíláno na adresu Vašeho bydliště.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Ing. Roman Březina
Vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Přílohy: č. 1 - Technická zpráva 2011
č. 2 - Řez VS + vedení připojovacího vedení
č. 3 - Půdorys VS – nový stav
č. 4 – Protokol měření z 29. 2. 2016
č. 5 – Protokol z měření z 31. 3. 2016
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