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Vážený pane Sucheli a Cuhro, 

 

V reakci na Vaši Interpelaci uvádíme následující: 

V úvodu bychom rádi uvedli, že celkově se úklid na území Městské části Praha 5 zlepšil 

oproti minulosti, měřítkem tohoto jsou ohlasy občanů z území celé městské části nikoliv 

pouze z jedné lokality i když tento  je  také důležitý.  Jak sám jistě dobře víte v průběhu času 

se stalo z lokality nám. 14 října a okolí velmi frekventované místo oproti minulosti. V letních 

měsících je velká kumulace osob v okolí kostela sv. Václava , kteří zde tráví volný čas. Dále 

ke změně v této oblasti přispěla i skutečnost, že se zde konají různé akce např. Zažij město 

jinak , různé dny SK, Portugalska atp v lokalitě Anděl a v neposlední řadě otevření 

občerstvení Manifesto přispělo ke zvýšenému pohybu osob, což je také v souvislosti na 

hezkém počasí, kdy lidé pochopitelně tráví čas venku na veřejném prostoru.  

Faktem je, že dříve byl stav v dané lokalitě podstatně odlišný od stavu v současnosti. 

V minulosti se v okolí sv. Václava doslova lidé brodili odpadky, což v současné době  není, 

nejedná se zde o dramatickou situaci,  vždyt´ono  také platí, že sebe lepší úklid nevysupluje 

to, jak se občané, turisté na veřejném prostoru chovají.  

Přes týden pondělí- pátek probíhá úklid v dané lokalitě, koše se vysypávají a mění se plastové 

pytle v těchto koších, toto je doplněno pěším pracovníkem firmy CENTRA a.s., který 

operativně uklízí to co je třeba. 

V sobotu a neděli je tento úklid, jak jistě víte finančně odlišný oproti dnům pracovním 

(příplatky za práci o víkendu dle Zákoníku práce). Z výše uvedeného důvodu není rentabilní 

tento zvýšený úklid objednat po dobu celého roku, jelikož v období podzimu a zimy běžný 

úklid bohatě stačí. V rámcové smlouvě tento víkendový úklid zakotven není. 
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Proto jsme se rozhodli, že do budoucna mimořádný úklid bude sezónní záležitostí od dubna 

do konce října. Proto jsme předložili jako Odbor OSP materiál do RMČ pod názvem 

Objednávka č.0196/OSP/19 mimořádné víkendové úklidy (sobota, neděle) veřejného 

prostranství Centrum- Portheimka nám. 14. října, Sacre Coeur, Arbesovo náměstí a dále 

objednávku č. 0197/OSP/19 mimořádný víkendový úklid (sobota, neděle) v areálu dětského 

hřiště Dětský ostrov. Rada městské části toto schválila, takže úklid o víkendech v měsíci říjnu 

bude probíhat. O provedení úklidu jsou doklady (fotodokumentace) společností CENTRA 

a.s., které jsou na vyžádání k dispozici.   

Do příštího roku díky větší možnosti manévrovacího prostoru v rámcové smlouvě počítáme 

s tím, že sezónní víkendový úklid bude dodatkem přidán ke stávající rámcové smlouvě se 

společností CENTRA a.s.  

Nyní ve stručnosti k mnohdy sugestivně formulovaným otázkám: 
1. Samozřejmě odboru OSP  není lhostejný nepořádek na jakémkoliv místě  na území MČ. 

2. Jak bylo již uvedeno v textu víkendový úklid není standardem poskytovaných služeb v rámci 

rámcové smlouvy ( jedná se o sezónní akce), v měsíci září tento objednán nebyl.     

3. Odbor OSP disponuje čtyřmi pracovníky, kteří provádějí kontrolní činnost. Pravdou je, že 

kontrola probíhá i v rámci kontrolních dnů se společností CENTRA a.s., dané rámcovou 

smlouvou a také samostatně a následně se podněty posílají společnosti CENTRA a.s. 

k nápravě. Je ovšem třeba vidět rozsáhlost území městské části. 

4. O víkendech oficiální kontrola neprobíhá, ale mimo to, že jsme at´už jakýmkoliv způsobem 

(zaměstnanci, zastupitel) , v průběhu víkendu namátkově lokality navštívíme. Pro vaši 

informaci samozřejmě „zdarma „. 

5. V podmínkách rámcové smlouvy se společností CENTRA a.s. je možnost uplatnit sankce 

samozřejmě dle struktury smlouvy. 

6. Toto je uvedeno výše v textu. Opatřením je uzavření dodatku rámcové smlouvy na rok 2020 o 

mimořádných úklidech v sezóně duben – říjen  ve specifikovaných lokalitách 

7. Je třeba se řídit podmínkami rámcové smlouvy, kde je uvedeno jakým způsobem lze 

předčasně odstoupit od této oboustranně signované smlouvy. V současné době se o tomto 

kroku neuvažuje.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


