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Naše značka: UKKaM/310652/2022/Ing. Švec, 771128347                V Praze dne: 8. 6. 2022 

 

 

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

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

 

       Vážený pane XXXXXXXXXXXX, 

 

k  Vaší žádosti č. j. UKKaM/42416/2022 o poskytnutí informace podle zákona, ze dne 7. 

2. 2022, doručené v tomto znění: 

 
 „1. V jakém rozsahu byla zhotovena oprava závady pro zhlédnutí hlášeného problé-
mu panem Alexandrem Petüšem v září 2021?  
2. Jaká byla celková cena zhotovení této společné koupelny v Kč?  
3. Kdo byl zhotovitelem či dodavatelem této akce?  
4. Jaká je zhotovitelem či dodavatelem deklarovaná životnost této stavby?  
5. Jakou dodavatel poskytl objednateli záruku na svou práci a jakou záruku na doda-
ný materiál?  
6. Uplatnila Kolej Hvězda, případně KaM UK, vůči dodavateli či zhotoviteli této kon-
krétní stavby v případě této konkrétní stavby v období od jejího převzetí do dnešní-
ho dne nějakou reklamaci?  
7. Proč se v rekonstrukcích toalet a koupelen v případě bloku č. 1 Koleje Hvězda po-
stupovalo od spodních pater k horním, a nikoliv naopak od horních pater ke spod-
ním?  
8. Kolik celkem nahlášených závad této koupelny KaM od ubytovaných od jejího zho-
tovení eviduje?“ 
 
sdělujeme k těmto dotazům následující doplňující požadované informace: 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Ad1)  - Sprchový kout se nachází ve čtvrtém, tedy posledním patře. Flek na 

stropě vznikl průsakem dešťové vody ze střechy. V září 2021 provedl údržbář pan 

Petüš sondu konkrétního místa, očištění, kontrolu a nátěr.   

 
Ad2) - Nelze přesně stanovit cenu za jednu koupelnu, protože oprava byla sou-

částí rekonstrukce soc. zařízení, tj. vč. svislých rozvodů a zařizovacích předmětů 

apod. Cena vychází na jednu koupelnu cca. 1.697.000,- Kč bez DPH. 

Doplnění: (např. 6x sprchový kout, 9x umyvadlo, 5x toaleta, výlevka, pisoár, ba-

terie, obklad a dlažba, zrcadla, odpady a rozvody vody atd.). 

                      Ad3) – Stavten s.r.o., U nových domů III 1943/15, Praha 4, IČO: 01833553. 
 

Ad4) Záruka je 60 měsíců na stavební práce a 36 měsíců na technologické do-
dávky.  

                      Doplnění: ve smlouvě není deklarovaná životnost stavby. 

 
 

Ad5) Záruka je 60 měsíců na stavební práce a 36 měsíců na technologické do  
dávky.  
 

 

Ad6) Ne. 
 

Ad7) Postup prací určilo vedení koleje.  
 
Doplnění: Postup prací určilo vedení koleje na doporučení zhotovitele stavby.  

 

Ad8) Vedle této uváděné závady byly provedeny dvě opravy. 

 

 

S pozdravem, 

 

                                                                                                                   Ing. Miluše Valdová, v. r.  

                                                                                                                          ředitelka KaM 


