Váš dopis značky / ze dne

21.10.2020

naše značka

2020/72/900200

vyřizuje / linka
místo odeslání / dne

Praha 02.11.2020

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9 - Vysočany,
IČO: 00005886, obdržel dne 21.10.2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž žádáte o informaci k níže
uvedenému dotazu:
„ Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o
informace:
a) zda instalace Eurozámku v prostorech veřejného záchodu ve stanici metra Náměstí
Míru byla hrazená alespoň částečně z veřejných prostředků,
b) zda instalaci výše uvedeného Eurozámku zajistil Dopravní podnik hl.m. Prahy,
nebo podnikatel pronajímající tyto prostory od Dopravního podniku za účelem
provozování veřejného záchodu,
c) zda podnikatel provozující veřejný záchod ve stanici metra Náměstí Míru má
právo omezovat užívání záchodu vybaveného Eurozámkem osobám vlastnícím
legálním způsobem Euroklíč vydaný Národní radou osob se zdravotním postižením
CR dle podmínek uvedených na adrese http://www.eurokeycz.com/“
V návaznosti na Vaše výše uvedené žádosti Vám níže zasíláme požadované informace.
Ad 1) Instalace Eurozámku byla hrazena z veřejných prostředků. Prováděl ji DPP v rámci akce
Modernizace a bezbariérové zpřístupnění veřejných WC v metru.
Ad 2) Rekonstrukci veřejných záchodků ve stanicích metra Prahy prováděl Dopravní podnik hl.m. Prahy,
akciová společnost a v jejím rámci byl Euroklíč osazen. Eurozámek DPP obdržel v rámci dotačního
programu od NRZP ČR.
Ad 3) Obsluha nemá právo kontrolovat oprávnění držení Euroklíče. Nájemce (provozovatel) veřejných WC
ve stanici Náměstí Míru se tímto omlouvá za vzniklé nepříjemnosti, obsluhu řádně poučil.
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Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí.
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