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Dobrý den. zasílám odpověď na interpelaci zastupitele ze dne 28.2. 2022. 

Interpelace na 25.  ZMČ MČ Praha 20 dne 28.2.2022 – Ing. Miloš Vacek. 

Žádám, aby celá interpelace byla vložena do zápisu z 25. jednání  ZMČ dne 28.2.2022. 

1. Interpelace na starostu p. Měšťana, Úřad MČ Praha 20 a tajemnici úřadu MČ JUDr. Lukšovou. 

Žádám o písemnou informaci o uplatněných písemných reklamacích MČ Praha 20 na  realizaci parku 

Houslový klíč po jeho převzetí díla dne 31.7.2020 odborem OHSaI, 

* u  Terra florida, v.o.s projektanta parku Houslový klíč – Jizbická,  

* u spol. IPPOS Bohemia stavebníka parku Houslový klíč,  

* u spol. GARTENSTA PLUS s.r.o. stavebníka pro 2. etapu realizace parku,   

za:  

a. Stavební část realizace parku, 

b. Zahradnickou část realizace parku, 

c. Herní prvky a stavební úpravy parku. 

Reklamace byly řešeny pouze se společností IPPOS Bohemia. Zaslané reklamace jsou  

přílohou odpovědi na interpelaci. 

2. Interpelace na starostu p. Měšťana, Úřad MČ Praha 20 a tajemnici úřadu MČ JUDr.  Lukšovou. 

Žádám o písemné reklamace všech vad realizace parku Houslový klíč – Jizbická, které jsem sdělil 

písemně MČ Praha 20 na spol. IPPOS Bohemia stavebníka parku Houslový klíč a na spol. GARTENSTA 

PLUS s.r.o. stavebníka pro 2. etapu realizace parku  za:  

a. Stavební část realizace parku, 

b. Zahradnickou část realizace parku, 

c. Herní prvky a stavební úpravy parku 

Vaše upozornění ze dne 31.5.2021 bylo zasláno zhotoviteli IPPOS Bohemia a tabulka  s vyjádřením k 

72. bodům, na které jste upozorňoval je přílohou odpovědi na interpelaci. 



3. Interpelace na starostu p. Měšťana, Úřad MČ Praha 20 a tajemnici úřadu MČ JUDr. Lukšovou. 

Žádám o písemné reklamaci další vady parku Houslový klíč, která vznikla v letošní  zimně, kdy došlo 

vlivem mrazů k realizační stavební vadě a to k roztrhání a uvolnění nekvalitního dláždění pod několika 

lavičkami v parku. Foto vady viz níže. 

Závada bude zaslána zhotoviteli jako reklamace v termínu, kdy pominou noční teploty pod  bodem 

mrazu. 

 Miloš Vacek, zastupitel, 28.2.2022 
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