………………………
………………………
………………………

Pardubice, dne 15. 5. 2020

Vážený pane magistře,
naše společnost Rozvojový fond Pardubice a.s. se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice, IČO:
252 91 408 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 5. 5. 2020 písemnou
(elektronickou) žádost ………………….., bytem ……………….., ……………………………, nar. …………….,
datová schránka: ………………………. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se vlhkosti
v učebně 101 v ulici Kostelní 104 v Pardubicích.
V souladu s žádostí Vám poskytujeme níže uvedené informace.
V příloze Vám zasíláme k:
bodu 1 přílohu č. 1 – předmětný posudek zpracovaný firmou HMP top s.r.o.
bodu 2 přílohu č. 2 – kopii faktury č. 201912 ze dne 6. 3. 2019
bodu 3 přílohu č. 3 – fotodokumentaci
bodu 4 přílohu č. 4 – kopii zápisu
bodu 5 přílohu č. 5 – stanovisko z poslední kontroly prostoru zejména zdiva učebny ze dne 20.
6. 2019 včetně fotodokumentace
K bodu 6 se odkazujeme na již poskytnuté informace k bodu 1 Vaší žádosti ze dne 21. 4. 2020
(doručené dne 22. 4. 2020) týkající se výpovědí z učeben v ulici Kostelní 104.
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K bodu 7 se odkazujeme na přílohu č. 5 k bodu 5
K bodu 8 se odkazujeme na již poskytnuté informace k bodu 2 Vaší žádosti ze dne 21. 4. 2020
(doručené dne 22. 4. 2020) týkající se výpovědí z učeben v ulici Kostelní 104.
K bodu 9
Kontroly v NP č. 101 v č.p. 104, Kostelní
Poznámka:
problémy se zpřístupněním prostor ze strany nájemců - jak ………………… tak i
…………….., ignorování či posouvání termínů
2013
2015
12.5.2016
16.6.2016
18.9. 2017
14.5. 2018
25.6.2018
18.12.2018
7.1. 2019
12.2.2019
20.6. 2019

rekonstrukce prostoru – průběžné kontroly prováděných prací
výměna výkladců – průběžné kontroly prováděných prací
změna nájemce - předání NP Občanské sdružení Uskupení TESLA
prohlídka prostoru
původní termín – 29.8.2017, 2. termín 12.9.2017, posunuto na 15.9.2017, opět
posunuto na 18.9.2017
původně 19.4., posunuto na 26.4.2018, posunuto na 10.5.2018 , uskutečněno
14.5.2018
místní šetření
kontrola elektroměru Uskupení Tesla na spol. chodbě
první termín 12.12. 2018 - nikdo nebyl přítomen, na základě telefonátu dohodnut
nový termín – na 19.12. 2018, opět posunuto na 7.1. 2019
sejmutí měřičů vlhkosti + kontrola
první termín 17.6.2019

S pozdravem

………………………………………………….
Rozvojový fond Pardubice a.s.
Mgr. Ondřej Šebek
místopředseda představenstva
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