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Věc: Žádost o poslrytnutí infotmace dle zákona é. 106/99 Sb., o sv<lbodném přístupu k informacím

Yážení,

obracím se na Vás se zdvořilou žádostj o poslrytnutí irrformací ve smyslu zákr>na č. 10ó/99 Sb.' o
svobodném přístupu k informacím ažádám o zaslni tě.hto infotmací:

1) Veškeré Vám dosrupné informace o provádění údržby chodníků nzcházejícive vaší městské části, a to
za období od 1''12-2020 do 3O3.2a21 (zejména, kdo' v danou dobu údržtu prováděl' v jakých dnech
zuvedeného období byia prováděna údržba proti námnze či uklouznwú, zd'a vám býly'nahlášeny
néiaké urazy na chodníku či údaje o neschůdností aj. údaje, to vše ve ýše uvedené doběj.'

2) Pokud byla v danou dobu údržba prováděna třetí osobou,/osobami, 
-žádám 

o zzs|ání smlor.ruy mezi ,
vámi a touto osobou vč. všech dodatků a příloh

3) Za konkr'étních, ja\ích_podmínek býruá přistupováno ve vaší městské čásri k ošeďení chodníků proú
námtaze nebo proti-uklouznrtí' Za iakých podmínek bývá ve vaší městské části b1;vá přistupowáno
k pteventivní údÍžbě prc;,a námtaze a ptoti uk]ouznutí.

4) Pokud údržbu prováděla třetí osoba, kolikrát zVaší strany došlo kreklamaci plnění spočívajicího
v údržbě komunikací poskytovanéh o zajišt'ovaných pro Vás touto třeú osobou', r..p. zda áoš1o z Vaší
strany k reklamaci p|néní za období od 31' 12' 2O2O do 30.3. 2021.

Děku|i zaVáš čas aza ochotu

S pozdravem

V Brně dne 11. 8'2022

JUDI. Nikola Jílková, Ph.D., advokátka
ev'č. CAI( 18815

se sídlem Drobného 72,Brno



Úřad městské části Brno_Bohunice
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JUDr. Nikola Jílková, Ph'D
Drobného 72
602 00 Brno

Mgr. llona

Telefon: 547 423810
Fax:547 352 946

Zádost o poskytnutÍ informace dle zákona č. 106/1994 sb., o svobodném
přístupu k informacím

VáŽená panídoktorko,

na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informací dle zákona ě. 106/1994 sb., o svobodném
přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:

1' Vdobě od 1.12.2020 do 30.03.2021 prováděla zimní údrŽbu na základě smlouvy
o dílo ě. 08-o29lo7lTS a na základě smlouvy o dílo c' 08_064/10/T5 Íirma Roman
Šustr, Raisova 11, 634 00 Brno.
Zimni Údržba v tomto období byla prováděna vŽdy, kdyŽ nastaly podmínky pro
provádění zimní údrŽby v souladu se zákonem č). 13t1997 Sb., v soujadu s prováděcí
vyhláškou k tomuto zákonu a smlouvami o dílo.
Výjezdy za úěelem provádění zimní údrŽby by|y prováděny dne 3.12.2o2o,
4j2.2020, 11.12.2020, 07.01 .2021, 08.01.2021,12.01.2021,13.1.2021, 14.01 .2021,
15.01.2021, 16.01 .2A21, 18.01.2021, 19.01 .2021, 20.01.2021, 28.01.2021,
29.01.2021 , 03.02.2021 , 07 .02.2021, 08.02.2021 , 09.02.2021 , fi.A2.2021,
1 1 .02.2021, I 2.02.2021, 17 .02.2021, 20.03.2021 .

MČ Brno-Bohunice neeviduje Žádné hlášení o úrazech ěi údaje o neschůdnosti
chodníků ve výše uvedeném období.

2' Zimní ÚdrŽba chodníků byla ve výše uvedeném období prováděna firmou Roman
Šustr, Raisova 'l1, 634 00 Brno na základě výše uvedenýcň smluv o dílo. Předmětné
smlouvy Vám včetně dodatků a příloh zasíláme v příloze tohoto dopisu.

3. MČ Brno-Bohunice byla zimní údžba prováděna v souladu se zákonem č)' 13l1g97
Sb., a v souladu s prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu a smlouvami o dílo.
V období, kdy se provádí zimní údžba, je stav chodníků preventivně průběžně
kontrolován firmou provádějícízimní údžbu a zaměstnanci úřadu.

4. MČ Brno-Bohunice neeviduje Žádné reklamace plnění spoěívajícího v údÉbě
komunikací ve výše uvedeném obdobízajišťovaném třetí osobou.

S pozdravem
.:rlálnÍ město Brno

:l. 1 čá':. Brno. Bol.;unice
,iJ-UoliuÍllc8

. - ,:. -r Brno (2)

Vedouci nických sluŽeb
ÚvtČ nice

Příloha 1x SoD 08-029107lTS věetně dodatkŮ a příloh a í x SoD 08_064/10/TS včetně
dodatků a příloh

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový úěet: 19-519 086 0257/0100
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