Úřad městské části Praha 10
odbor hospodářské správy
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

SZ P10-021600/2020
Bc. Karolina Götzová
5.3.2020

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 hospodářské správy obdržel dne
21.2.2020 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,
rád bych se zeptal na následující:
- co takzvaná modrá dodávka, kde je, jaký je její stav a je dělána nějaká pravidelná inspekce, údržba...?
Nebo jsou nějaké plány na odprodej? Do kdy je STK?
- řidič, který s dodávkou jezdil byl přeřazen na post řidiče starostky a senátorky Chmelové. Je tomu tak?
Byl tam přiřazen, nebo o toto požádal sám?
- Prací řidiče je jen vozit starostku v rámci pracovní doby k služebním účelům, či i pro soukromé účely?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu.
Pro větší přehlednost a lepší orientaci byly jednotlivé dotazy očíslovány, přičemž odpověď je připojena
vždy pod každý jednotlivý dotaz.
Otázka č. 1:
Co takzvaná modrá dodávka, kde je, jaký je její stav a je dělána nějaká pravidelná inspekce, údržba...?
Nebo jsou nějaké plány na odprodej? Do kdy je STK?
Úřad městské části Praha 10 v současné době provozuje 3 „modré dodávky“, Ford Tranzit 3000MWB
2,2 STK do 06.03.2022, Renaul Trafic Passenger STK do 28.12.2020, Ford Tranzit 3000M STK do
24.02.2022.

Všechna uvedená vozidla nevyjíždí denně, ale dle potřeby. Jsou udržována v provozním stavu a mají
platnou technickou prohlídku (u jednoho z vozidel zcela čerstvou). Jejich stav odpovídá stáří a
opotřebení.
V souvislosti s nadcházející rekonstrukci budovy radnice, která bude během této akce zcela
uzavřena, se počítá s jejich využitím při převozu materiálu během stěhování na dočasná pracoviště a
následně se zajišťování přepravních potřeb mezi nimi. Z uvedeného důvodu se odprodej žádného
z vozidel v současné chvíli nepředpokládá.
O jedno z vozidel, vybavené přepravní plošinou pro převoz znevýhodněných osob, projevila také zájem
jedna z organizací zřízených ÚMČ Praha 10.
Otázka č. 2:
Řidič, který s dodávkou jezdil, byl přeřazen na post řidiče starostky a senátorky Chmelové. Je tomu tak?
Byl tam přiřazen, nebo o toto požádal sám?
V polovině loňského roku bylo ukončeno poskytování přepravních služeb ÚMČ Praha 10 seniorům a
pohybově znevýhodněným osobám. V této souvislosti byl ukončen pracovní poměr s řidiči dodávek,
kteří se podíleli na provozu této služby.
Následně, při odchodu na vlastní žádost jednoho z řidičů osobního automobilu ÚMČ Praha 10, bylo
vypsáno výběrové řízení na obsazení této pozice. Mezi uchazeči byl i řidič, se kterým byl s ukončením
provozu dodávek ukončen pracovní poměr a byl v tomto výběrovém řízení přijat na pozici řidiče ÚMČ
Praha 10.
V současné době úřad disponuje třemi řidiči, ale žádný z nich není osobním řidičem starostky MČ Praha
10. Řidičům jsou zadávány jednotlivé přepravy dle potřeby a střídají se vyváženě na denních režijních
jízdách (rozvoz pošty, pojízdný úřad), mimopražských jízdách (péče kurátorů) nebo při jízdách pro
vedení radnice.
Otázka č. 3:
Prací řidiče je jen vozit starostku v rámci pracovní doby k služebním účelům, či i pro soukromé účely?“
Práce řidičů Úřadu MČ Praha 10 je využívána pouze pro účely ÚMČ Praha 10, tedy k účelům uvedeným
viz bod 2. Práce řidičů se tedy nevztahují k soukromým účelům.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Bc. Karolina Götzová
pověřena vedením odboru hospodářské správy

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“
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