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Č. J.:   MUKV 1505/2020 KT       
SPIS. ZN.:   MUKV-S 564/2020 KT       
POČET LISTŮ:  2         
POČET PŘÍLOH:  0         
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0           
       
VYŘIZUJE:  Žambůrková Michaela        
TEL.:   315 739 845   
E-MAIL:   michaela.zamburkova@mestokralupy.cz 
 
DATUM:   07.01.2021 

 
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou obdržel dne 22.12.2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Žadatel se domáhal poskytnutí níže uvedených informací. 
 
1. Oslovila společnost PP-servis Plzeň s.r.o., IČO 26322242 vaše město v předešlých letech či v roce 2020 s nabídkou 

dodání služeb či prací? 
 

Společnost PP-servis Plzeň s.r.o., se sídlem U Velkého rybníka 688/35, 30100 Plzeň, IČ: 26322242 (dále jen „PP-
servis“) neoslovila Město Kralupy nad Vltavou s nabídkou dodání služeb či prací, a to v roce 2020 ani v předešlých 
letech. 

 
2. Poskytla, poskytuje či bude poskytovat společnost PP-servis Plzeň s.r.o., IČO 26322242 vašemu městu služby či 

práce? 
 
Společnost PP-servis se v roce 2016 zúčastnila zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce bytového domu, 
Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou“. Tuto veřejnou zakázku společnost PP-servis vyhrála v souladu se 
zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  
a následně ji realizovala.  

 
3. Poskytla či poskytuje společnost PP-servis Plzeň s.r.o., IČO 26322242 služby nebo práce vašemu městu bezvadně? 

Prosím o sdělení, jaké vady případně se vyskytly v společností PP-servis Plzeň s.r.o., IČO 26322242 dodaných 
službách nebo pracech. 
 
Společnost PP-servis v roce 2016/2017 realizovala veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 
703, Kralupy nad Vltavou“. V rámci této zakázky došlo k udělení smluvních pokut ze strany objednatele  
a v konečném důsledku k odstoupení od smlouvy.  
Společnost PP-servis poskytlo velmi špatnou kvalitu provedených stavebních prací, opakovaně docházelo  
k neodstranění vad a nedodělků, revizní zprávy a zápisy o tlakových zkouškách neodpovídaly skutečnosti. Ze 
strany objednatele docházelo k neustálé kontrole prováděních stavebních prací, a to na denní bázi. 
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4. Podala společnost PP-servis Plzeň s.r.o., IČO 26322242 na vaše proti vašemu městu žalobu? Pokud ano, dovoluji si 
požádat o sdělení, zda již bylo o žalobě podané společností PP-servis Plzeň s.r.o., IČO 26322242 rozhodnuto  
a s jakým výsledkem, případně o číslo jednací soudního řízení a název soudu, který o žalobě případně rozhoduje. 

 
Společnost PP-servis nepodala na Město Kralupy nad Vltavou žalobu. 

 
5. Podalo vaše město na společnost PP-servis Plzeň s.r.o., IČO 26322242 žalobu? Pokud ano, dovoluji si požádat  

o sdělení, zda již bylo o žalobě podané na společnost PP-servis Plzeň s.r.o., IČO 26322242 rozhodnuto a s jakým 
výsledkem, případně o číslo jednací soudního řízení a název soudu, který o žalobě případně rozhoduje. 

 
Město Kralupy nad Vltavou nepodalo na společnost PP-servis žalobu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Kamil Hainc 
tajemník MěÚ           
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            
 
 
 
 


