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4 A1A Statutární město Ostrava

\ Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

‘ odbor školství a kultury

Vaše značka:

 

Ze dne:

č. j.: JIH/044655/19/OŠK/Hr

Sp. zn.:

Vyřizuje: Eva Hrbáčová

Telefon: +420 599 430 282

Fax:

E-mail: e.hrbacova@0vajih.cz

Datum: 22.5.2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších

předpisů

Vážený pane,

dne 95.2019 obdržel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Vaši žádost dle zákonac. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která se týkala informaci

technického charakteru k zajištění bezpečnosti školských zařízení.

- Jakou třídu bezpečnosti musí mít vchodové dveře do školních budov?

Třída bezpečnosti vchodových dveří u školních budov není předepsaná, musí však odpovídat

zabezpečení pro pojištění celé budovy.

- Jak odbor školství postupuje při zjištění, že bezpečnostní opatření nefungují a zda je

nastaven nějaký časový limit do kdy závada, nedostatek musí být odstraněn?

Běžnou údržbu a drobné opravy mají plně V kompetenci ředitelé ZŠ a MŠ. Projekty většího

charakteru zajišťuje zřizovatel. Veškeré opravy a údržby jsou vždy řešeny V co nejktratším možném

termínu.

MŠ Aloise Gavlase 12A

Otázka č 1

Kdo, nebo která firma prováděla instalaci dveří se zámkovým mechanismem?

Firma, která prováděla instalaci dveří se zámkovým mechanismem se jmenovala Profi stavební

s r.o.

Otázka č. 2.

Proč se nefunkční zámek nereklamuje u dodavatele?

Zámek není možné reklamovat, protože firma Profi stavební s.r.o. je V likvidaci aje již po záruční

době.

Otázka č. 3.

Kdo tuto firmu vybral ve výběrovém řízení?

Firmu vybral ve výběrovémrízení zřizovatel- VZ 09/2013 pod názvem akce „Výměna oken na MŠ

A. GaVlase 12, Ostrava-Dubina“.
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Otázka č 4

Kdo prováděl stavební dozor ze strany investora?

Stavební dozor prováděl zástupce zřizovatele — stavební technik OŠK.

Otázka č.5.

Kdo dilo převzal?

Dílo převzal zástupce zřizovatele — stavební technik OŠK.

Otázka č. 6.

Jakou bezpečnostní třídu tyto dveře splňují? ( kdyby jste mi mohli poslat certifikát dveří i

známkového mechanismu platný v CR v češtině )

Vstupní dveře vyrobené V systému ALIPLAST IMPERIAL, splňují veškeré podmínky pro udělení

značky CE a jsou vyrobeny V souladu s normou — direktiva UE 89/106/EEC stavební výrobky, -

normy PN-EN 14351—1 + A1 :2010.

Otázka č. 7.

Která osoba na územním OV Jih má na starost technický dozor nad školními zařízeními?

Technicke dozory jsou V současné době zajišťovány speaahzovanými firmami soutěženými V rámcr

VZ.

Otázka č. 8.

Kdy se klika/zámek konečně uvedou do stavu plně funkční?

Klika a zámek budou plně funkční dne 23.5.2019. V současné době není vhodná výměna celých

dveří. MS A. Gavlase je před plánovanou revitalizací, ve které bude zahrnuta i výměna vchodových

dveří.

Otázka č. 9.

Není vám trapné jednu kliku opravovat jeden rok?

Vminulosti byly dveře již několikrát seřízený. Dveře jsou funkční a V minulosti jsme od rodičů

žádnou stížnost ani podnět neobdrželi.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.

vedoucího odboru školství a kultury
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