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V Ústí nad Orlicí dne 8.7.2019

Žádost o poskytnuti informací dle Zákona o svobodném přístupu k informacím č 106/1999 Sb

Dobrý den,
tímto podávám žádost o poskytnutí informací dle Zákona o svobodném přístupu k

informacím č. 106/1999 Sb. Informace o které žádám, se týkají ošetření travního porostu podél
chodníků a silnic v majetku Města Ústi nad Orlici a v jeho katastrálních územích. V průběhu června
2019 jsem zaregistroval poměrně významný úhyn travního porostu v blízkosti silnic a chodníků na
veřejně přístupných místech a to zejména na sídlišti Štepnice, podměstí, zástavby rodinných
domů, parků a bohužel i dětských hřišť'.

Z tohoto důvodu požaduji po Vás, jako po územním samosprávním celku poskytnutí informaci
dle zákona č. 106/1999 Sb. k níže uvedeným dotazům:
- kdo za Město Ústi nad Orlicí vydal pokyn k provedení tohoto způsobu ošetření travního porostu
- kdo, kdy a v jakém rozsahu uvedené ošetření provedl, konkrétní subjekt, odpovědnou osobu
- jakým způsobem bylo provedeno ošetření travního porostu, zda k ošetření byla použita chemická

látka, pokud ano, jakým chemickým prostředkem bylo provedeno ošetření a jaká účinná látka je
obsažena v postřiku, kterým bylo provedeno ošetření travního porostu

- která osoba za zhotovitele je odpovědná za nákup, skladování, manipulaci a přípravu postřiku
- má tato odpovědná osoba za zhotovitele potřebná školení, certifikát, osvědčení k nákupu a

doklad o nákupu, manipulaci a připravě postřiku a jsou platná, požaduji doložit kopie dokladů
- kdo připravoval přípravu a namíchání předepsané koncentrace postřiku
- kdo vydal pokyn obsluze postřikovače, která místa a jakým způsobem má dojit k ošetřeni

travního porostu, požaduji předložit mapu míst, která byla v k.ú. Města Ústí nad Orlici takto
ošetřena s datem provedeni ošetřeni

- která osoba(y) fyzicky prováděla(y) ošetření travního porostu, doložit příslušné oprávněni k
provádění této činnosti a jeho platnost

- doložit plán Města Ústí nad Orlicí k ošetřování travního porostu tímto způsobem, dle kterého
zhotovitel provádí každoročně ošetřování travního porostu podél jeho komunikací a ploch v
majetku Města Ústi nad Orlicí

Poskytnutí požadovaných informací očekávám v zákonem stanovené lhůtě.
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Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j-:
Ze dne: 09.07.2019

Naše č,j.: MUUO/21425/2019/DSS/ska
Číslo spisu: 1486/2018
Spis. značka: dss-106/1486/2018
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 3

Vyřizuje: líc. jaroslav Škarka
Tel: 465 514 346
E-mail: skarka@muuo.cz
Datum: 18.07.2019
Místo: Ústi nad Orlici

PoskYtnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 09.07.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnuti informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajIcI se ošetření travního
porostu na pozemních komunikacích.

l) Pokyn k ošetření travního porostu na pozemních komunikacích vydal správce komunikaci
na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 203001.

2) Na základě výše uvedeného dodatku provedla ošetřeni společnost TEPVOS, spol. s r.o.
Odpovědnou osobou je vedoucí úseku komunální služby.

3) OŠetřeni pozemních komunikací bylo provedeno odborným způsobem zhotovitelem, tj.
společnosti TEPVOS, spol. s r.o.

4) Informaci, kterou požadujete, nemáme k dispozici. je třeba se obrátit na zhotovitele.
5) Informaci, kterou požadujete, nemáme k dispozici. Je třeba se obrátit na zhotovitele.
6) Informaci, kterou požadujete, nemáme k dispozici. je třeba se obrátit na zhotovitele.
7) Mapy s vyznačenými místy ošetření komunikací jsou doloženy v příloze. K provedeni ošetření

došlo vždy v týdnu před 7. 6. 2019, 14. 6. 2019 a 2. 7. 2019.
8) Informaci, kterou požadujete, nemáme k dispozici. Je třeba se obrátit na zhotovitele.
9) Město Ústí nad Orlicí nemá zpracovaný plán k ošetření travního porostu na pozemních

komunikacích.

S pozdjavem

'C. Jaroslav Škarka
edouci odboru

Příloha:
3x mapa ošetřených míst
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