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Odpověď na interpelaci z 28. ZMČ ze dne 09.06.2022 

 

Znění dotazu: Prosím o informace o využívání dobíjecí stanice pro elektromobily na úřadu MČ 
Praha 11 v Ocelíkově ulici. Jak často je nabíjecí stanice využívána, kolik unikátních uživatelů ji 
využívá, s jakým odběrem, jak je jim přeúčtována spotřebovaná elektřina, jaká částka to je. 

Prosím o poskytnutí těchto informací v takové podobě, aby z nich bylo množné rozlišit údaje za 
období: 1/ od doby zřízení stanice do odvolání radního Ondřeje Prokopa, 2/ od odvolání Ondřeje 
Prokopa do konce května 2022 

Dále prosím o informace, jaké měsíční náklady má městská část s provozováním a udržováním 
této dobíjecí stanice. 

 

Vážená paní zastupitelko, 

k Vašemu dotazu v rámci interpelací z 28. ZMČ konaného dne 09.06.2022 uvádím: 

Nabíjecí stanici pro elektromobil využíval pouze pan Ondřej Prokop. Poslední odběr byl proveden 
30.09.2021. Poslední fakturace proběhla dne 21.10.2021.  

K zapojení nabíjecí stanice byl využitý elektroměr umístěný v rozvaděči, který nebyl zapojený do 
sítě. Proběhla úprava odběrného místa (zapojení elektroměru do sítě). Za využívání se nyní platí 
částka cca 500 Kč/měsíc.  

Nabíjecí stanice byla propojena se sítí na ÚMČ Praha 11. Výstup byl na PC paní Brichové, vedoucí 
OHS, která pravidelně prováděla stažení dat a poté přefakturovávání.  

Částka za kWh elektrické energie byla vždy použita z faktury za elektrickou energii za uplynulé 
období.  
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Nabíjecí stanice zatím nebyla servisovaná, první revize proběhne v roce 2022.  

Celkový odběr za dobu užívání stanice činí 1856 kWh.  

 

 

S pozdravem 

 

 
Jiří Dohnal 
starosta městské části Praha 11 
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