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USEK PRÁVNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-MEDLÁNKY, HUDCOVA 239/7, 621 00 BRNO

VÁŠ DOPIS: ze dne 12.10.2022
NAŠE OJ.: MCBMED/03341/2022
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: J. Zeizingerová
TEL,: 538 706 272
www.medlanky.cz
E-MAIL: zeizingerova@medlanky.brno.cz

Vážená paní
JUDr. Nikola Jílková, Ph.D., advokátka
ev.č. CAK 18815
se sídlem Brno, Drobného 72

V Brně dne 26.10.2022

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní doktorko,

na Úřad městské části Brno-Medlánky, bylo dne 14.10.2022 doručeno Vaše podání se žádostí o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen jako „informační zákon"), kterým žádáte o získání informací
k níže uvedeným dotazům:

l) Z jakého dokumentu, resp. Z jaké jeho pasáže, vyplývá, za jakých konkrétních podmínek bývá v
konkrétní den přistupováno ve vaší městské části k ošetření chodníků proti námraze nebo proti
uklouznuti. Za jakých podmínek bývá ve vaší městské části bývá přistupováno k preventivní
údržbě proti námraze a proti uklouznutí.

Konkrétní podmínky vyplývají z Vyhlášky Magistrátu města Brna č. 16/1998, o schůdnosti
místních komunikací, z Nařízení Statutárního města Brna č. 29/2005, kterým se mění a doplňuje
vyhláška města Brna č. 16/1998, o schůdnosti místních komunikací, z nařízení Statutárního města
Brna č. 14/2009, kterým se mění a doplňuje vyhláška města Brna č. č. 16/1998, o schůdnosti
místních komunikací, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 29/2005 a také ze Smlouvy o
poskytování služeb „Komplexní údržba chodníků a komunikací v k.ú. Medlánky" ze dne
30.10.2015, uzavřené mezi Statutárním městem Brnemjako objednatelem, a společností SLUŽBY
MINKS s.r.o., jako poskytovatelem, a jejích číslovaných dodatků, a to zejména z části II. bodu 4
této smlouvy.

2) Jakým konh-étním způsobem byla prováděna údržba proti námraze nebo uklouznutí v měsíci
prosinci roku 2020 (zejména jaké ulice v tomto období ošetřeny, kolika pracovníky, jaký druh
údržby byl poiižit a jaké k tomu byly vytížily nářadí/prostředky/materiály aj.)

V měsíci prosinci roku 2020 byla dle předávacího protokolu zimní údržby chodníků v Městské části
Brno-Medlánky provedeno jedno zmírnění závady, a to dne 03.12.2020, čas zásahu byl v době od
7:30 do 16 hodin, druh zásahu plužení a posyp inertem. Ostatní Vámi požadované informace
Městská část Brno-Medlánky neeviduje, nemůže Vám je tedy poskytnout.

3) Žádám o zaslání smluv, případně jejich dodatků a účetních dokladů mezi vámi a společností
Shižby Minks s.r.o. za období od 01.12.2020 do 31.03.202], která dle vašeho vyjádření pro vás
zajišťovala údržbu chodníku



V příloze k této odpovědi naleznete Smlouvu o poskytování služeb „Komplexní údržba chodníků a
komunikací v k.ú. Medlánky'' ze dne 30.10.2015, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, jako
objednatelem, a společností SLUŽBY MINKS s.r.o. Jako poskytovatelem, a její číslované dodatky,
dále účetní doklady za období od 01.12.2020 do 31.03.2021.

S pozdravem

>^r^
JUDr. Jana Zei^ingerová
referentka právního úseku UMC Brno-Medlánky

Přílohy: Smlouva o poskytování služeb
Dodatek č. l ke smlouvě
Dodatek č. 2 ke smlouvě
Dodatek č. 3 ke smlouvě
Dodatek č. 4 ke smlouvě
Dodatek č. 5 ke smlouvě
Účetní doklady za období od 01.12.2020 do 31.03.2021


