Úřad městské části Praha 10
Odbor bytů a nebytových prostor
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-187035/2020
Vyřizuje linka: Voborníková/575
V Praze dne:
16. 11. 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
10. 11. 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:
„Vážení,
… o zaslání kompletních podkladů PD ČJK dle Vyhl.499/2006 Sb. v elektronické verzi. … o sdělení, kdo
z OBN odd. Mgr. Minářové/D. Hronové zodpovídá za kontrolu provozu tepelného hospodářství (zde VS
č.p. 21), který má být nezávadný, tj. bezhlučným vůči okolním chráněným bytovým prostorům. Dále o
sdělení výše nákladů v Kč = finančních prostředků zbytečně vynaložených na: 1.) měření NNHZ MertlAkustika 2016 a 2.) neúčinné opravy technologií VS COM-Tipem či jinými dodavateli v letech 20112020…“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu a jeho
příloh.
V příloze tohoto přípisu Vám zasíláme kompletní podklady PD ČJK k výstavbě PK z roku 2011.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093
fax: +420 2
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Za OBN je pověřena tepelným hospodářstvím paní J. Voborníková, nicméně za provoz jednotlivých
kotelen a výměníkových stanic odpovídá firma, která má technologie jednotlivých kotelen a VS ve své
správě a odpovídá za jejich bezproblémový chod dle Smlouvy o nájmu zařízení tepelného hospodářství
a výkonu dalších práv a povinností z roku 1995.
Na Váš dotaz výše vynaložených nákladů na měření firmou Mertl – Akustika sdělujeme, že částka za
obě dvě měření z roku 2016 činila 29 040,- Kč. Na opravy technologií od roku 2011 do roku 2019
vynaložila městská část částku 58 621,- Kč.
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
„elektronicky podepsáno“

Příloha:
PD ČJK z roku 2011

„otisk razítka“

