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Poskytnutí informací

Městská část Praha 9 (dále jen „povinný subjekt“), jako věcně a místně příslušný orgán podle

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinfonnacím (dále jen

„zákon“), ve věci žádosti—dat. nar._bydlištěm_Praha

9, PSČ 190 00 (dále jen „žadatel“), o informace, která byla doručena dne 6. 2. 2020, a ve věci

doplnění této žádosti doručených povinnému subjektu dne 13. 2. 2020 a dne 14. 2. 2020, žadateli

poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona tyto informace:

Žadatel svou žádostí žádal o zaslání dokumentu z výstupu měření společnosti ENERGOKLIMA

s.r.o. provedeného panem_vdomě nacházejícím se na adrese_Praha 9,

PSČ 190 00. Povinný subjekt přílohou tohoto poskytnutí informací žadateli zasílá kopii

Termograflckého měření bytů,_Praha 9 * Vysočany, zpracovaného dne 7. 3.

2019—v němž je uveden výsledek měření.

Povinný subjekt sděluje, že v závěru poskytovaného dokumentu je uvedeno: „Styk obvodové stěny s

podlahou v dětském pokoji Povových odpovídá klasickému rozložení teplot podobných domů, proto

nepředpokládám vliv bodového tepleného mostu např. vlivem kotvení venkovního rozvodu

klimatizace. Vžádném případě nedoporučují tento detail (styk obvodové stěny s podlahou zakrývat

nábytkem). “

Žadatel dále svou žádostí požadoval informace o tom. 'ak 'e škoda spočívající ve vlhkosti a plísni

v bytě č. 9 v domě nacházejícím se naadreseúPraha 9, PSC 190 00, řešena, kdo

je odpovědný za řešení této škody ze strany povinného subjektu, zda byla tato škoda hlášena u

pojišťovny povinného subjektu a jak je likvidována tato nahlášená událost.

Povinný subjekt sděluje, že škoda je řešena ze strany společnosti TOMMI—holding, spol. s r.o., IČO:

45280355, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, PSČ 190 00, která provádí pro povinný

subjekt správu výše specifikovaného domu. Škoda byla nahlášena pojišťovně povinného subjektu

V měsíci dubnu roku 2018. Povinný subjekt k žádosti pojišťovny pojišťovně dne 27. 4. 2018 poslal

dopis, ve kterém specifikoval charakter škody. V současné době je ze strany pojišťovny povinného

subjektu požadována informace, zde po překotvení vzduchotechniky již ke zvýšené Vlhkosti a ke

vzniku plísně nedochází.
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Odpovědná za řešení této škody ze strany povinného subjektu jepam'_referent —

technik bytových a nebytových prostor Odboru správy majetku povinného subjektu. V ří adě

nemoci a odchodu na mateřskou dovolenou je za řešení této škody odpovědný pan

referent — technik investic Odboru správy majetku povinného subjektu.

  vedoucí odbonú s rávy majetku

Poskytnutí informací se doručuje:

I. žadatel

_dat. nar._,bydlištěm_Praha9, PSČ 190 00

II. spis
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