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MĚSTSKÁ CAST PRAHA 5
MUDR. RADEK KLÍMA

STAROSTA

Věc: Odpověd' na petici doručenou dne 11.11.2014

Vážení petenti,

rád bych vás informoval, že Úřad městské části Praha 5 se situací v objektu bývalého hotelu
"Vaníček" zabývá. Požádal jsem vedoucího Odboru stavebního a infrastruktury Ing. Luboše
Táborského o bližší informace k aktuálnímu stavu i historii objektu, do jehož kompetencí
výkon státní správy v této oblasti spadá.

Situace s únikem plynu 19. července letošního roku byla velmi alarmující. Případ řešil za
účasti policie také Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a následně pracovníci Pražské
plynárenské Distribuce a.s. únik zabezpečili a odpojili objekt od přívodu plynu. Budova byla
odpojena také od elektrické sítě.

S možnými riziky souvisí také vámi zmiňovaný průnik cizích osob do objektu. Odbor
stavební proto provádí pravidelné kontroly - v jejich důsledku byl hotel Vaníček například
v loňském roce dne 15. května 2013 za účasti Městské policie vyklizen. Předmětem kontrol ze
strany Odboru stavebního je především dozor nad plněním nařízených zabezpečení objektu.
Tato zabezpečení jsou v současnosti dle informací od Ing. Táborského dodržena.
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Odbor stavební a infrastruktury jsem vyzval, aby objekt bývalého hotelu Vaníček nadále
pečlivě sledoval, neboť je zřejmé, že nepřizpůsobivé osoby dokáží veškerá opatření časem
probourat či překonat. Dle poznatků odboru prý navíc dochází k průniku osob nejen z ulice,
ale i ze zadní strany přes okolní pozemky ve vlastnictví sousedů. Doporučujeme proto všem
obyvatelům lokality také více zabezpečit svůj majetek před vniknutím cizích osob.

Opatření, která může Úřad městské části Praha 5 vůči soukromému majiteli objektu uplatnit,
je omezené množství. O to více ovšem budeme trvat na dodržování úřadem vydaných nařízení
a kontrolovat jejich plnění.

S úctou a díky za váš podnět,

váš starosta MUDr. Radek Klíma
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