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Poskytnutí informací – poškození střešní krytiny budova ZŠ TGM ul. Komenského, Česká 

Kamenice. 

 

 

 Na základě Vaší žádosti ze dne 31.05.2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 

106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující informace (žádost byla projednána Radou města 

Česká Kamenice na její 13. schůzi dne 18.06.2018): 

 

- střecha budovy byla prohlédnuta odbornou firmou – nebylo zjištěno zatékání do 

budovy ani na svislé konstrukce 

(od února 2017 řeší město reklamaci s dodavatelskou firmou, která realizovala opravu 

fasády v roce 2015, kde je reklamována kvalita provedených prací) 

- další informace nejsou k dispozici 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Jiří Šulc 

vedoucí odboru 
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3 . upozornění na poškození střešní krytiny na budově ZŠ T.G.IVIasaryka 
Komenského ulice v České Kamenici 

- žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. 

Vzhledem k doposud neprovedené opravě části střešní krytiny na budově ZŠ 
T.G.Masaryka v Komenského ulici v České Kameníci Vás již potřetí upozorňuji, na 
úmyslné zanedbávání drobné údržby svěřeného majetku ze strany ředitele ZŠ,p. 
Preislera. Okapnice spodní části žlabového systému je poškozena a vlivem 
netěsností proniká dešťová voda do svislých nosných kcí. 

Již 14 měsíců takto dochází k nekontrolovatelnému poškozování 
štukových prvků horizontální římsy této historické stavby. Co je však 
nepochopitelné, že ředitel neprovedl zajištění prostoru, který je nebezpečný pro 
pohyb osob!!! (dle BOZP je nutné provést oplocení inkriminovaného místa ve 
vzdálenosti odpovídající 1/3 výšky budovy) 

Bezpečnost návštěvníků školy a zvláště dětí je Vám všem stále a stále a stále 
zřejmě lhostejná. Opět se čeká jak je zvykem u ředitele na celkovou destrukci, aby 
opravy byly zřejmě co nejdražší. Přitom nátěry oken, čištění okapů,odstraňování 
náletů je ta nejběžnější údržba. Na co se stále čeká? Hlavně při odprodeji 
historických skříní v průběhu prázdnin 2015 byl ředitel hodně moc rychlý, (zřejmě, 
aby nebyl nikomu moc na očích) 

V soukromém sektoru by tato osoba byla okamžitě zbavena 
funkce!! A způsobenou škodu by musela uhradit. 

žádám Vás proto o poskytnutí informací k této hrubé nedbalosti. 
A to: 

- proč ředitel ZŠ nezajistil opravu a zabezpečení prostoru 
- kdo zodpovídá za nečinnost ředitele 
- kdy bude provedena oprava 
- jakým způsobem bude řešena opětovná nedbalost ředitele 

(jedná se o porušení stavebního zákona a zákona o obcích) 
- za jakou cenu byl odprodán historický nábytek v roce 2015 ředitelem ZŠ 

V České Kamenici 28.5.2018 


