Úřad městské části Praha 10
odbor hospodářské správy

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-089573
Vyřizuje linka: Ing. Floriánová Martina
V Praze dne: 1. 9. 2017

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
17. 8. 2017 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,
obracím se na Vás z důvodu selhání služby monitoringu sociálních sítí, kterou si ÚMČ Praha 10 platí,
resp. z důvodu odmítnutí současného pana tiskového mluvčího MČ Praha 10, pana Víta Nováka,
zodpovědět můj dotaz týkající se veřejných záchodků v ulici Moskevská pod tzv. Zámečkem položený v
rámci uvedené služby ve facebookové skupině Desítka.
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vás žádám o sdělení:
kdy byly veřejné záchodky v ulici Moskevská pod tzv. Zámečkem ve Vršovicích naposledy v provozu,
jaké byly náklady na vybudování, potažmo zrekonstruování těchto veřejných záchodků a kdy k jejich
vybudování, resp. zrekonstruování, došlo,
v jakém technickém stavu se v současnosti tyto záchodky nachází,
kdy budou uvedené záchodky opět zprovozněny.
S ohledem na téma dotazu, resp. na další facebookovou diskusi ve skupině Desítka, ve které zůstal v
rámci radnicí placené služby monitoringu sociálních sítí nezodpovězen dotaz vztahující se k
nefunkčnímu veřejnému WC u tramvajové zastávky Průběžná umístěném v reklamním sloupu, Vás
žádám o informace:
- kdo toto WC a za jakých podmínek provozuje,
- kdy bude uvedené WC znovuzprovozněno.
S ohledem na opakovaná selhání služby monitoringu sociálních sítí žádám informaci, jak je průběžně
hodnocena kvalita uvedené služby, resp. jaké sankce plynou z jejího nedodržování.
Odpověď prosím zaslat pouze na emailovou adresu:

.“

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:
Kdy byly veřejné záchodky v ulici Moskevská pod tzv. Zámečkem ve Vršovicích naposledy v provozu?
WC Moskevská byly naposledy pronajaty od 31. 7. 2012 do 31. 10. 2013 za účelem zařízení staveniště
jako sociální zázemí.
Otázka č. 2:
Jaké byly náklady na vybudování, potažmo zrekonstruování těchto veřejných záchodků a kdy k jejich
vybudován, resp. zrekonstruování, došlo?
Usnesením RMČ č. 510 ze dne 9. 6. 2015 byl dán souhlas s provozováním objektu bývalých záchodků
Moskevská jako veřejného WC. Do 31. 12. 2015 měla být zajištěna rekonstrukce objektu. Rekonstrukce
byla dokončena 13. 4. 2016 a dne 19. 4. 2016 byl objekt fyzicky a dokladově předán odboru
hospodářské správy. Dle sdělení oddělení přípravy a realizace oprav a investic činily celkové náklady
na rekonstrukci 757 tis. Kč bez DPH.
Otázka č. 3:
V jakém technickém stavu se v současnosti tyto záchodky nachází?
Vzhledem k tomu, že objekt byl nově zrekonstruován, je technický stav WC dobrý.
Otázka č. 4:
Kdy budou uvedené záchodky opět zprovozněny?
Vzhledem k tomu, že se jedná o neexistující informaci ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, neboť nelze přesně
určit, kdy budou veřejné záchodky opět zprovozněny (znovuzprovoznění závisí na úspěšnosti zajištění
jejich obsluhy), bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti, které Vám je souběžně zasíláno
na adresu Vašeho trvalého pobytu (§ 2 odst. 4 InfZ ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ).
Otázka č. 5 a 6, týkající se WC u tramvajové zastávky Průběžná. Kdy bude uvedené WC znovu
zprovozněno? Kdo toto WC a za jakých podmínek provozuje?
Vzhledem k tomu, že se jedná o neexistující informaci ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, neboť povinný subjekt
nemá ve své správě pozemek, na kterém se WC nachází, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části
žádosti, které Vám je souběžně zasíláno na adresu Vašeho trvalého pobytu (§ 2 odst. 4 ve spojení
s § 15 odst. 1 InfZ).
Otázka č. 7:
S ohledem na opakovaná selhání služby monitoringu sociálních sítí žádám informaci, jak je průběžně
hodnocena kvalita uvedené služby, resp. jaké sankce plynou z jejího nedodržování.
Kvalita služby je průběžně hodnocena z hlediska obsahu a času doručení. Kontrolu kvality před finální
distribucí na seznam příjemců má na starosti tiskový mluvčí MČ Praha 10. Dle sdělení tiskového
mluvčího je kvalita služby v pořádku a nebyl doposud důvod využívat sankčního mechanismu, který je
ukotven ve smlouvě: „V případě, že Agentura nebude plnit své povinnosti na základě této smlouvy
a na základě poptávky Klienta, může být udělena smluvní pokuta až do výše 10.000 Kč za každý případ
porušení této smlouvy."

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

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

