
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE 
UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
K Libuši 7, 148 23  Praha 4 - Kunratice 

 

Telefon: 244 102 222                                                         ID DS: cxnbudp 

e-mail: voriskova@praha-kunratice.cz  

Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú. 2000690389/0800      IČO: 002 31 134  DIČ: CZ00231134 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.6.2017 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění týkající se 

1) předložení vyúčtování zimního úklidu v Kunraticích (zima 2016/2017) včetně uvedení 

konkrétních dnů, kdy byla údržba chodníků prováděna a seznam komunikací, na kterých 

byla prováděna; 

2) kdo za odvedenou práci firmy KOMWAG, která údržbu provádí, zodpovídá, a kdo práci 

uvedené firmy, objednává, kontroluje a přebírá; 

3) proč se na zimní údržbu najímá firma, které dle slov (KZ 1/2017) nemá potřebné vybavení. 

Vám sdělujeme následující: 

 
ad 1)  

a) celková částka za zimní údržbu komunikací a chodníků v Městské části Praha-Kunratice za 

zimu 2016/2017 činila částku ve výši 869.981,- Kč. Zimní údržbu komunikací a chodníků 

zajišťují 2 firmy a sice Sdružení PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a Komwag a ul. K Verneráku 

Podnik technických služeb  

b) seznam komunikací a chodníků včetně konkrétních dní, kdy byla údržba prováděna 

jsou  přílohou tohoto dopisu. 

ad 2)  

Odvedenou práci vyplývající s uzavřených smluv jak se Sdružením PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA 

a Komwag tak i Podnikem technických služeb, které jsou veřejně dostupné webových stránkách 

Městské části Praha-Kunratice, objednává, kontroluje a přebírá pan místostarosta Ivan Hýža ve 

spolupráci s referentem na dopravu panem Benešem. 

ad 3)  

Firma KOMWAG se nenajímá, úklid komunikací a chodníků provádí na základě výběrového řízení 

a následně uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem Sdružením PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA a 

Komwag vzešlým z vypsané veřejné zakázky. Tato smlouva je veřejně dostupná na webových 

stránkách Městské části Praha-Kunratice https://www.praha-kunratice.cz/smlouvy  
 

S pozdravem 

 

 

Jitka   V o ř í š k o v á  

tajemnice ÚMČ Praha Kunratice 

 

Příl: 5 stran 

Naše čj.: MC P-KU 1715/2017 

Datum: V Praze dne 12.7.2017 

Vyřizuje

: 

Jitka Voříšková/tel. 244 102 222 
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