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Naše značka: UKKaM/207599/2022/Ing. Švec, 771128347                V Praze dne: 25. 4.  2022 

 

 

      Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) 

 

       Vážený pane XXXXXXXXX, 

 

k  Vaší žádosti č. j. UKKaM/41529/2022 o poskytnutí informace podle zákona, ze dne 4. 

2. 2022, doručené v tomto znění: 

 
„1. Jaká byla celková cena (v Kč) zhotovení nového asfaltového povrchu před bloky č. 
1, 2 a 3 Koleje Hvězda a v přilehlých prostorách?  
2. Kdo byl zhotovitelem této pokládky asfaltového povrchu?  
3. Jaká je zhotovitelem stanovená životnost tohoto asfaltového povrchu?  
4. Jakou záruku na vady asfaltového povrchu zhotovitel této zakázky Koleji Hvězda, 
potažmo KaM UK, garantoval?  
5. Kdy a jakým způsobem Kolej Hvězda, potažmo KaM, zvlněný či nerovný asfalt re-
klamovaly?  
6. Kdy a jakým způsobem bylo ze strany Koleje Hvězda, potažmo KaM, dohodnuto, že 
dojde ke zhotovení tzv. záplaty v nerovnosti povrchu (Příloha 8) před vchodem do 
bloku č. 1?  
7. Jaké protiplnění či jakou kompenzaci Kolej Hvězda, potažmo KaM UK, obdržely za 
nerovnosti na povrchu, v důsledku čehož na povrchu zůstávají kaluže?  
8. Kdy a s jakým závěrem komunikovala Kolej Hvězda, potažmo KaM UK, se Sociální 
komisí Akademického senátu UK, která byla jako komise Akademického senátu UK o 
této závadě informována dne 19. 6. 2020?  
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9. Jakým způsobem se na řešení problému nerovného asfaltu podílela Mgr. Miroslava 
Hurdová, vedoucí Útvaru ubytovacích služeb KaM UK, která byla osobně přítomna na 
jednání Sociální komise Akademického senátu UK dne 22. 6. 2020, kde se projedná-
val můj podnět poukazující mj. i na tuto závadu?  
10. Jaká aktuální a nová opatření jsou v rámci Koleje Hvězda, potažmo KaM UK, k 
dnešnímu dni zavedena tak, aby dodávané konstrukční a rekonstrukční práce tohoto 
typu byly kvalitní, a v případě nekvality, aby byly řádně a včas reklamovány?“ 
 
sdělujeme k těmto dotazům následující: 
 
 

Ad 1)  - 3.620.032,-Kč bez DPH 

 
Ad 2) - Bedřich Málek, opravy vozovek, Jeremenkova 3, Praha 4, IČO: 40879364 

                      Ad 3) – Dle záruky na dílo. 

                      Ad 4) - 60 měsíců je záruka na dílo. 

 Ad 5) - Nebyla řešena žádná reklamace, protože nebyly shledány důvody pro re-

klamaci. 

 

Ad 6 - Nepodařilo se dohledat, že byla KaM zadána oprava příjezdové vozovky.  

Ad 7) - Žádné. 

Ad 8) - Dotaz je třeba obrátit na Sociální komisy AS UK. 

 

Ad 9) – paní Mgr. Hurdová předala podaný podnět kompetentní osobě technic-

ké úseku KaM a BOZP. Paní Mgr. Hurdová jako vedoucí útvaru ubytovacích služeb 

nemá kompetenci řešit záležitosti technického rázu dle pracovní náplně. 

 

Ad 10) - Nejsou žádná opatření potřeba zavádět, z důvodu, že při každém typu 

těchto prací se vychází z platných ČSN norem a předepsaných postupů. Reklamaci díla 

a záruku vždy stanovuje smlouva o dílo dle platných zákonů ČR. 

 

 
S pozdravem, 

 

                                                                                                                   Ing. Miluše Valdová, v. r.  

                                                                                                                          ředitelka KaM 


