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P10-056483/2020
Voborníková/575
2. 6. 2020

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 řešení odhlučnění od specialistů-AO a vyhodnocení hlukové zátěže k odškodnění žádám 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. M.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 opatření k odhlučnění ing. M.Mertlem
Pozn. .vydání podkladů ignorovali: z OMP p. Bezpalec, ing. Berchtold, pí.Hronová +z OST ing.
Raflová,a ing. Janda
Zároveň tímto urguji doplnění z SZ P10-078039/2019 o požadované a doposud nezaslané informace:
d) Jméno projektanta (AO)-konzultanta k odhlučnění + zápisy Vašich místních šetření ve VS r. 2019 s
topenáři ( dle sdělení P10-082401/2019) a návrh opatření se specifikací jejich provedení v 2019,
včetně jména pracovníka OBN, který rozhodl o pokračování bez hlukových zástěn a projektu AO, čímž
způsobil další prodloužení odstranění noční hlučnosti o rok svou profesní nekompetentností.
OSVĚTA: VS i horkovod jsou normami ČSN "Vyhrazená Tlaková Zařízení", pověření správci z OMP/OBN
ani provozovatel COM-Tip nikdy nebyli a nejsou oprávnění rozhodovat o technických řešeních bez
SPECIAUSTŮ-Autorizovaných Osob (A0). K veřejné zakázce (úpravě horkovodu + VS) je poviností
stavebníka /zde správce/ od 1.1.2018 dle paragr. 152 odst4 zák. č. 183/2006 Sb. přizvat A0profesního specialistu. Ú.m.č P10 se svými odbory tak nemôže řešit svévolně a CHYBNĚ vleklý problém
ročního hluku z přívodního potrubí v č.p.41 a z VS v č.p.21 se svými nekompetentními aparátčíky bez
autorizace.
Po 20.5.2020 lze očekávat konec topné sezóny 2019/2020. V 08/2019 provedená změna v uchycení
(ze závěsů na podpory) přívodního potrubí bez PŘISLÍBENÉHO snížení vedení potrubí lm nad podlahu
l.PP (dle P10-082401/2019) hlukově nic nevyřešila a hlučnost dále narůstá i přes den. Zaslal jsem OBN
k dořešení vstřícně kontakt na AO , který problémy hluku úspěšně řeší pro P.T.as, a i
dopracované výkresové podklady k problému noční hlučnosti.
jste neoslovili, a pro
odstranění závady neučinili druhým rokem vlastně nic. Promarnili jste zimní možnou přípravu řešení
problému v letní odstávce PT as tak již podruhé. Evidentně na řešení problému profesně, technicky ani

manažersky nestačíte a tak prosím zvažte předání problému k dořešení zpět na OMP, p. Doležalovi,
který by měl být ve svém oddělení přípravy investic technicky zdárnější a nezdařenou rekonstrukci
reklam a napravit - když už ji sám nerealizoval.“
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)
Dále Vám sdělujeme, že jednání ve výměníkové stanici probíhala průběžně v měsíci březnu 2019.
Prohlídky VS se postupně zúčastnil Ing. Miroslav Stránský, který měl původně zpracovat projekt, ale
následně odmítl, v dalším termínu Ing. Miroslav Sýkora, ředitel oprav a rekonstrukcí firmy COM TIP
a.s. a dále pan Petr Kníže ředitel provozu tepelných zařízení COM TIP a.s. a za MČ Praha 10 pí.
Voborníková. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovní schůzky, nebyly zápisy prováděny. Na
základě těchto pracovních schůzek byly potom provedeny úpravy ve VS v létě téhož roku.
P. Galád byl telefonicky kontaktován, pandemie koronaviru COVID-19 však veškeré kroky včetně
kontrolního měření pozastavila. Další kroky budou zváženy po provedení měření.
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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