
Dobrý den
 
děkuji Vám za odpověď i za pozvání na osobní setkání v rámci Vaši úředních hodin. Bohužel nemohu
přijít.
 
Z níže přiložených dotazů jsem bohužel dostala odpověď pouze na bod 3.1.
 
Nedostala jsem odpověď na tyto body z níže přiloženého seznamu dotazů: 1, 2 a 3.3.
 
Zároveň z dotazu 3 je zodpovězena pouze část 3.1. a znovu jsem dostala potvrzenou informaci k bodu
3.2., kterou jste odpověděli již v předchozím dotazu. Nicméně stále není vysvětleno proč není možné,
aby čtyřkolka uklízela také travnaté plochy. 
 
Pokud paní Gilíková nemůže tuto část dotazu odpovědět (bod 3.3) tak předejte prosím můj dotaz
odpovědné osobě. Nejlépe z odboru hospodářské správy, kde toto rozhodnutí padlo. Aby mi zase paní
Gilíková, již po třetí, nemusel psát, že to rozhodli oni a nikoliv odbor životního prostředí. Což není to, na
co se ptám.
 
Jinak nezpochybňují, že máte právo na jakékoliv z Vašeho pohledu logické rozhodnutí. Naopak je to
právě to na co ptám.
 
Níže je příložen můj původní dotaz z konce loňského roku včetně věty - Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.....
 
Jinak se na ty samé věci již ptám 3 měsíce. Věřím, že je snadné na ně odpovědět.
 
S pozdravem
 

 
 
Část původního e-mailu
 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám ZNOVU o následující informace, protože
odpověď, kterou jsem dostala neobsahovala faktické odpovědi na mé otázky:

 

1 - proč v oblasti Fantova/Trávničkova byl úklid čtyřkolkou proveden v letech 2017 a 2018 6 krát a v oblasti
Bellušova/Neústupného ani jednou?

 

2 - uvádíte že použití čtyřkolky v dané oblasti je nadstandard. Na základě jakého klíče je tento nadstandard použit? To si
někdo objednává? Doplácí na to?...?

 

3 - jaky typ a značku čtyřkolky přesně máte? Ty co jsem našla na internetu nemají žádnou technickou limitaci, která by
znemožnila jejich použití na trávniku. Je to tedy jen Vaše rozhodnutí? Pokud ano, tak proč?

 

Vaše odpovědi na moje otázky a jejich analýza:

 

K bodu 1 - píšete: Čtyřkolka jezdí dle potřeby.

To není logická odpověď a vůbec nezdůvodňuje Vaše rozhodnutí jeden vnitroblok uklidit během daného období 6x a jiný
vnitroblok ani jednou.

Na základě čeho definujete tu vyšší potřebu v porovnání mezi těmito vnitrobloky?

 



K bodu 2 - píšete: Se čtyřkolkou jezdí pracovník hospodářské správy, pokud mu to dovolí čas při plnění jiných, zásadnějších
úkolů.

ALE v předchozí komunikaci paní Gilíková psala, že se jedná o nadstandard. Takže můj dotaz směřoval přesně na to a dostala
jsem místo toho oznámení o tom, že máte viditelně problémy s distribucí práce ze strany Vašich vedoucích, kteří nejsou
schopni zajistit, aby bylo vyčleněno dost "člověko hodin" na tuto aktivitu. Tomu řídáte nadstandard? Doufám, že nikoliv. Můžete
tedy prosím odpovědět na moji původní původní otázku a vysvětlit tvrzení paní Gilíkové, že používání čtyřkolky je
nadstandard?

 

K bodu 3 - píšete Je to rozhodnutí hospodářské srávy.

Neodpověděli jste na 2 podotázky ze 3. Radší Vám je tedy znovu vypíši bodově:

3.1. jaký typ a značku čtyřkolky přesně máte? - odpověď chybí

3.2. Je to tedy jen Vaše rozhodnutí? = Tahle jediná byla zodpovězena

3.3. Pokud ano, tak proč? - odpověď chybí. Pro upřesnění - hledám Vaše logické oddůvodnění rozhodnutí, že čtyřkolka nebude
uklízet zelené plochy.

______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: "Městská část Praha 13" <epodatelna@p13.mepnet.cz>
> Komu: 
> Datum: 19.12.2018 15:10
> Předmět: Fwd: Rozdíl v uklidu mezi 2 vnitrobloky
>

, v příloze zasíláme odpovědi na Vaše dotazy. S pozdravem Dana Céová
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: epodatelna@p13.mepnet.cz
web: www.praha13.cz







Dobrý den
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám ZNOVU o následující informace, protože
odpověď, kterou jsem dostala neobsahovala faktické odpovědi na 2 z mých otázek - dodávám, že původně byly tyto otázky
položeny v tomto znění již před několika měsící a stále dostávám jen tvrzení bez logického oddůvodnění. Jedná se o tyto dvě
otázky ke kterým přidávám rozepsání - doplňující informace, které nám doufám pomohou tuto komunikaci úspěšně uzavřít :
 

1 - proč v oblasti Fantova/Trávničkova byl úklid čtyřkolkou proveden v letech 2017 a 2018 6 krát a v oblasti
Bellušova/Neústupného ani jednou?

 

Upozorňuji předem, že odpověď, kterou jsem dostala již cca 3x - a to je - dle aktuální potřeby není logická odpověď. Pokud je
to podle aktuální potřeby, tak na základě čeho ji hodnotíte? Na základě jakých parametrů se rozhodujete, že budete uklízet
jednu část čtvrti a druhou ne? Čili zjednodušeně řečeno - co rozhoduje o té aktuální potřebě? Pořád doufám, že rozhodnutí o
tom kde zajistit úklid, který paní Gilíková označuje jako "nadstandard", je podloženo nějakým logickým vzorcem. A to je to na
co se ptám.

 

2 - uvádíte že použití čtyřkolky v dané oblasti je nadstandard. Na základě jakého klíče je tento nadstandard použit? To si
někdo objednává? Doplácí na to?...?

 

Na tuto otázku dostávám čím dál tím zmatenější odpovědi. V průběhu naší komunikace s paní Gilíkovou jsem byla právě paní
Gilíkovou poučena, že užití čtyřkolky je "nadstandard". Potvrďte tedy prosím buď že se nejedná o nadstandard a nebo prosím
definujte na základě čeho je tento nadstandard distribuován mezi jednotlivé části naší čtvrti.

 

S přáním krásného víkendu

 

 

 

> Od: 
> Komu: epodatelna@p13.mepnet.cz
> Datum: 11.01.2019 17:10
> Předmět: Fwd: Rozdíl v uklidu mezi 2 vnitrobloky
>
Dobrý den
 
děkuji Vám za odpověď i za pozvání na osobní setkání v rámci Vaši úředních hodin. Bohužel nemohu
přijít.
 
Z níže přiložených dotazů jsem bohužel dostala odpověď pouze na bod 3.1.
 
Nedostala jsem odpověď na tyto body z níže přiloženého seznamu dotazů: 1, 2 a 3.3.
 
Zároveň z dotazu 3 je zodpovězena pouze část 3.1. a znovu jsem dostala potvrzenou informaci k bodu
3.2., kterou jste odpověděli již v předchozím dotazu. Nicméně stále není vysvětleno proč není možné,
aby čtyřkolka uklízela také travnaté plochy. 
 
Pokud paní Gilíková nemůže tuto část dotazu odpovědět (bod 3.3) tak předejte prosím můj dotaz
odpovědné osobě. Nejlépe z odboru hospodářské správy, kde toto rozhodnutí padlo. Aby mi zase paní
Gilíková, již po třetí, nemusel psát, že to rozhodli oni a nikoliv odbor životního prostředí. Což není to, na
co se ptám.
 



Jinak nezpochybňují, že máte právo na jakékoliv z Vašeho pohledu logické rozhodnutí. Naopak je to
právě to na co ptám.
 
Níže je příložen můj původní dotaz z konce loňského roku včetně věty - Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.....
 
Jinak se na ty samé věci již ptám 3 měsíce. Věřím, že je snadné na ně odpovědět.
 
S pozdravem
 

 
 
Část původního e-mailu
 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám ZNOVU o následující informace, protože
odpověď, kterou jsem dostala neobsahovala faktické odpovědi na mé otázky:

 

1 - proč v oblasti Fantova/Trávničkova byl úklid čtyřkolkou proveden v letech 2017 a 2018 6 krát a v oblasti
Bellušova/Neústupného ani jednou?

 

2 - uvádíte že použití čtyřkolky v dané oblasti je nadstandard. Na základě jakého klíče je tento nadstandard použit? To si
někdo objednává? Doplácí na to?...?

 

3 - jaky typ a značku čtyřkolky přesně máte? Ty co jsem našla na internetu nemají žádnou technickou limitaci, která by
znemožnila jejich použití na trávniku. Je to tedy jen Vaše rozhodnutí? Pokud ano, tak proč?

 

Vaše odpovědi na moje otázky a jejich analýza:

 

K bodu 1 - píšete: Čtyřkolka jezdí dle potřeby.

To není logická odpověď a vůbec nezdůvodňuje Vaše rozhodnutí jeden vnitroblok uklidit během daného období 6x a jiný
vnitroblok ani jednou.

Na základě čeho definujete tu vyšší potřebu v porovnání mezi těmito vnitrobloky?

 

K bodu 2 - píšete: Se čtyřkolkou jezdí pracovník hospodářské správy, pokud mu to dovolí čas při plnění jiných, zásadnějších
úkolů.

ALE v předchozí komunikaci paní Gilíková psala, že se jedná o nadstandard. Takže můj dotaz směřoval přesně na to a dostala
jsem místo toho oznámení o tom, že máte viditelně problémy s distribucí práce ze strany Vašich vedoucích, kteří nejsou
schopni zajistit, aby bylo vyčleněno dost "člověko hodin" na tuto aktivitu. Tomu řídáte nadstandard? Doufám, že nikoliv. Můžete
tedy prosím odpovědět na moji původní původní otázku a vysvětlit tvrzení paní Gilíkové, že používání čtyřkolky je
nadstandard?

 

K bodu 3 - píšete Je to rozhodnutí hospodářské srávy.

Neodpověděli jste na 2 podotázky ze 3. Radší Vám je tedy znovu vypíši bodově:

3.1. jaký typ a značku čtyřkolky přesně máte? - odpověď chybí

3.2. Je to tedy jen Vaše rozhodnutí? = Tahle jediná byla zodpovězena

3.3. Pokud ano, tak proč? - odpověď chybí. Pro upřesnění - hledám Vaše logické oddůvodnění rozhodnutí, že čtyřkolka nebude



uklízet zelené plochy.

______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: "Městská část Praha 13" <epodatelna@p13.mepnet.cz>
> Komu: ", 
> Datum: 19.12.2018 15:10
> Předmět: Fwd: Rozdíl v uklidu mezi 2 vnitrobloky
>

, v příloze zasíláme odpovědi na Vaše dotazy. S pozdravem Dana Céová
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: epodatelna@p13.mepnet.cz
web: www.praha13.cz







Dobrý den
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám ZNOVU o následující 
informace, protože odpověď, kterou jsem dostala neobsahovala faktické odpovědi na 2 z mých otázek.
 
Níže je přiložen můj dotazu z poloviny února. Bohužel odpověď, kterou jsem dostala pod číslem P13-
58465/2018 ze dne 27.2.2019 stále neopdovídá na položené otázky.
 
Teď je již můžeme shrnout pouze do jedné protože de facto odpovídá oboum případům.
 
DOTAZ - Na základě čeho vyhodnocujete aktuální potřebu pro použití čtyřkolky? 
 
Prosím počítejte s tím, že Vaše odpověď bude zveřejněna v rámci našeho SVJ a stejně tak na sociálních 
sítích.
 

 

______________________ Původní zpráva: ________________________

> Komu: epodatelna@p13.mepnet.cz
> Datum: 15.02.2019 19:40
> Předmět: Re: Fwd: Rozdíl v uklidu mezi 2 vnitrobloky
>
Dobrý den
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám ZNOVU o následující 
informace, protože odpověď, kterou jsem dostala neobsahovala faktické odpovědi na 2 z mých otázek - 
dodávám, že původně byly tyto otázky položeny v tomto znění již před několika měsící a stále dostávám 
jen tvrzení bez logického oddůvodnění. Jedná se o tyto dvě otázky ke kterým přidávám rozepsání - 
doplňující informace, které nám doufám pomohou tuto komunikaci úspěšně uzavřít :
 
1 - proč v oblasti Fantova/Trávničkova byl úklid čtyřkolkou proveden v letech 2017 a 2018 6 krát a v 
oblasti Bellušova/Neústupného ani jednou?
 
Upozorňuji předem, že odpověď, kterou jsem dostala již cca 3x - a to je - dle aktuální potřeby není 
logická odpověď. Pokud je to podle aktuální potřeby, tak na základě čeho ji hodnotíte? Na základě 
jakých parametrů se rozhodujete, že budete uklízet jednu část čtvrti a druhou ne? Čili zjednodušeně 
řečeno - co rozhoduje o té aktuální potřebě? Pořád doufám, že rozhodnutí o tom kde zajistit úklid, který 
paní Gilíková označuje jako "nadstandard", je podloženo nějakým logickým vzorcem. A to je to na co se 
ptám.
 
2 - uvádíte že použití čtyřkolky v dané oblasti je nadstandard. Na základě jakého klíče je tento 
nadstandard použit? To si někdo objednává? Doplácí na to?...?
 
Na tuto otázku dostávám čím dál tím zmatenější odpovědi. V průběhu naší komunikace s paní Gilíkovou 
jsem byla právě paní Gilíkovou poučena, že užití čtyřkolky je "nadstandard". Potvrďte tedy prosím buď že 
se nejedná o nadstandard a nebo prosím definujte na základě čeho je tento nadstandard distribuován 
mezi jednotlivé části naší čtvrti.
 
S přáním krásného víkendu
 

 

 
______________________________________________________________



 >
 > Komu: epodatelna@p13.mepnet.cz
 > Datum: 11.01.2019 17:10
 > Předmět: Fwd: Rozdíl v uklidu mezi 2 vnitrobloky
 >
Dobrý den
 
děkuji Vám za odpověď i za pozvání na osobní setkání v rámci Vaši úředních hodin. Bohužel nemohu 
přijít.
 
Z níže přiložených dotazů jsem bohužel dostala odpověď pouze na bod 3.1.
 
Nedostala jsem odpověď na tyto body z níže přiloženého seznamu dotazů: 1, 2 a 3.3.
 
Zároveň z dotazu 3 je zodpovězena pouze část 3.1. a znovu jsem dostala potvrzenou informaci k bodu 
3.2., kterou jste odpověděli již v předchozím dotazu. Nicméně stále není vysvětleno proč není možné, 
aby čtyřkolka uklízela také travnaté plochy. 
 
Pokud paní Gilíková nemůže tuto část dotazu odpovědět (bod 3.3) tak předejte prosím můj dotaz 
odpovědné osobě. Nejlépe z odboru hospodářské správy, kde toto rozhodnutí padlo. Aby mi zase paní 
Gilíková, již po třetí, nemusel psát, že to rozhodli oni a nikoliv odbor životního prostředí. Což není to, na 
co se ptám.
 
Jinak nezpochybňují, že máte právo na jakékoliv z Vašeho pohledu logické rozhodnutí. Naopak je to 
právě to na co ptám.
 
Níže je příložen můj původní dotaz z konce loňského roku včetně věty - Ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím.....
 
Jinak se na ty samé věci již ptám 3 měsíce. Věřím, že je snadné na ně odpovědět.
 
S pozdravem
 

 
 
Část původního e-mailu
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám ZNOVU o následující 
informace, protože odpověď, kterou jsem dostala neobsahovala faktické odpovědi na mé otázky:
 
1 - proč v oblasti Fantova/Trávničkova byl úklid čtyřkolkou proveden v letech 2017 a 2018 6 krát a v 
oblasti Bellušova/Neústupného ani jednou?
 
2 - uvádíte že použití čtyřkolky v dané oblasti je nadstandard. Na základě jakého klíče je tento 
nadstandard použit? To si někdo objednává? Doplácí na to?...?
 
3 - jaky typ a značku čtyřkolky přesně máte? Ty co jsem našla na internetu nemají žádnou technickou 
limitaci, která by znemožnila jejich použití na trávniku. Je to tedy jen Vaše rozhodnutí? Pokud ano, tak 
proč?
 
Vaše odpovědi na moje otázky a jejich analýza:
 
K bodu 1 - píšete: Čtyřkolka jezdí dle potřeby.
To není logická odpověď a vůbec nezdůvodňuje Vaše rozhodnutí jeden vnitroblok uklidit během daného 
období 6x a jiný vnitroblok ani jednou.
Na základě čeho definujete tu vyšší potřebu v porovnání mezi těmito vnitrobloky?
 
K bodu 2 - píšete: Se čtyřkolkou jezdí pracovník hospodářské správy, pokud mu to dovolí čas při plnění 
jiných, zásadnějších úkolů.
ALE v předchozí komunikaci paní Gilíková psala, že se jedná o nadstandard. Takže můj dotaz směřoval 



přesně na to a dostala jsem místo toho oznámení o tom, že máte viditelně problémy s distribucí práce ze 
strany Vašich vedoucích, kteří nejsou schopni zajistit, aby bylo vyčleněno dost "člověko hodin" na tuto 
aktivitu. Tomu řídáte nadstandard? Doufám, že nikoliv. Můžete tedy prosím odpovědět na moji původní 
původní otázku a vysvětlit tvrzení paní Gilíkové, že používání čtyřkolky je nadstandard?
 
K bodu 3 - píšete Je to rozhodnutí hospodářské srávy.
Neodpověděli jste na 2 podotázky ze 3. Radší Vám je tedy znovu vypíši bodově:
3.1. jaký typ a značku čtyřkolky přesně máte? - odpověď chybí
3.2. Je to tedy jen Vaše rozhodnutí? = Tahle jediná byla zodpovězena
3.3. Pokud ano, tak proč? - odpověď chybí. Pro upřesnění - hledám Vaše logické oddůvodnění 
rozhodnutí, že čtyřkolka nebude uklízet zelené plochy.
______________________ Původní zpráva: ________________________
 > Od: "Městská část Praha 13" <epodatelna@p13.mepnet.cz>
 >
 > Datum: 19.12.2018 15:10
 > Předmět: Fwd: Rozdíl v uklidu mezi 2 vnitrobloky
 >

, v příloze zasíláme odpovědi na Vaše dotazy. S pozdravem Dana Céová
 Úřad městské části Praha 13
 Sluneční náměstí 13/2580
 158 00 Praha 58
 tel.: +420 235 011 111
 
 e-mail: epodatelna@p13.mepnet.cz
 web: www.praha13.cz
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