Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

Váš dopis zn.:
Naše značka:
P10-009180/2018
Vyřizuje linka: 253
V Praze dne: 5. 2. 2018

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 majetkoprávní obdržel dne 22. 1. 2018 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,
Vzhledem k přetrvávající situaci a nejasnosti ohledně vybudováí odhlučnění navazuji s dotazem
na provozní dobu:
Bylo by možné zkrátit provozní dobu kluziště (pro hokej – led i inline) večer do 20:00 a ráno od 9:00?
Na ekonomiku areálu to vzhledem k obřím nákladům na Gutovku jako takovou nebude mít vliv (jinými
slovy, okolní domy nebudou obětí ekonomické náročnosti Gutovky) a zároveň to umožní důstojný
„sousedský“ vztah Gutovky s obyvateli. (respekt vůči místním, kteří na úkor několika hokejistů mají
pod okny – každý den bez výjimky – střelnici)
Je to jednoduché opatření, které může místním velmi pomoci.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu
K Vašemu dotazu, zda by bylo možné zkrátit provozní dobu kluziště (pro hokej – led i in-line) večer
do 20:00 a ráno od 9:00 hodin, Vám sdělujeme, že otevírací dobu ledové plochy určuje provozovatel
areálu - společnost PRAHA 10 – Majetková a.s. Dle jejích informací je kluziště otevřeno veřejnosti
denně od 8:00 do 22:00 hodin, přičemž v době od 20:00 do 22:00 hodin má kluziště komerční provoz
– všední dny lední hokej do 21:00 hodin a veřejné bruslení do 22:00 hodin. Čas od 20:00 – 21:00 hod.
je dle sdělení provozovatele pravidelně vyprodaný. K současné provozní době ledního kluziště je tak
nutné konstatovat, že toto je provozováno plně v souladu s předmětnou smlouvou a především též
s právními předpisy (např. ukončení provozu ve 22:00 hodin z důvodu zamezení rušení nočního klidu).
Ve věci zkrácení provozní doby kluziště pro lední hokej z dvacáté prvé hodiny na hodinu dvacátou jsme
tak nuceni Vás odkázat přímo na provozovatele, tj. na společnost PRAHA 10 – Majetkovou, a.s., neboť
případná úprava provozní doby je v gesci provozovatele areálu.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
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