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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
EÉQÉÉHĚÉ , . , . 

Ř H 
Odbor Spravy veřejneho majetku 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

Váš dopis Značky / ze dne Naše Značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
14.10.2022 CJ MML 220265/22-SM/MM Mach M./485 243 871 27.10.2022 
Počet listů I Pocet příloh 0 Počet listů příloh 0 

Věc: Odpověd' k žádosti O informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stavu chodníku 
v ul. Krejěího 

Vážený 

odbor Správy veřejného majetku (dále jen SM) obdržel dne 17. 10. 2022 Vaši žádost O informaci 
dle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod CJ MML 220265/22, ke které sděluje následující. 
K otázce V bodu Č. 1: 

V aplikaci Manıshka Photo evíduje odbor SM, S ohledem na k nim přiloženou 
fotodokumentaci, k teto konkrétní Závadě podněty Z následujících dat: 

-ı2.O4.2021(1) 
-23.10.2021(2) 
-27.O1.2O22(3) 
-31.05.2022(4) 
-28.0ó.2022(5) 
-27.O7.2022(ó) 
-0ó.09.2022(7) 
-27.09.2022(8) 
-O7.1O.2O22(9) 
-12.1O.2022(1O) 

Existují-li podněty adresovane' přímo organizaci Technické služby města Liberec p.o. (dále jen 
TSML), odboru SM není jejich Znění známo. Od 1. 7. 2020 provádí TSML Výkon běžné údržby 
komunikací prostřednictvím svých správců, bez přímé účasti odboru SM. Zároveň je třeba 
dodat, že mezi lety 2020 - 2022 došlo na pozici správce předmětné lokality kněkolika 
personálním změnám, nelze proto zcela garantovat celistvost a kontinuitu evidence podnětů 
této závady ze strany TSML. 

K otázce V bodu č. 2: 
Níže uvádíme přesná Znění odpovědí k jednotlivým podnětům V aplikaci Marushka Photo, 
číslovaná chronologicky V souladu S daty Výše: 
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„Zadáno zhotoviteli k provedení“. 
Technické Služby města Liberec, p.o.: Již zadáno k opravě.“ 
,Technické služby města Liberec, p.o.: Již zadáno k opravě." 
Technické služby města Liberec, p.o.: Dobrý den, děkuji za podnět a za čas, který jste strávil 

aním této dlouhé ódy, závada je již zadána a bude se brzy opravovat.“ 
„Technické služby města Liberec, p.o.: Děkuji za podnět, již zadáno k opravě.“ 

6. ,,'l"echnicke' služby města Liberec, p.o.: Realizace je časově vytížená (havarijní opravy apOd.), 
oprava je naplánovánal“ 
7. ,,Děkujeme za Váš podnět, který bude prověřen. Předáno k řešení subjektu: Technické Služby 
města Liberec, p.o.“ 
8. „Děkujeme za Váš podnět, který bude prověřen. Předáno k řešení subjektu: Technické Služby 
města Liberec, p.o.“ 
9. „Děkujeme za Váš podnět, který bude prověřen. Předáno k řešení subjektu: Technické služby 
města Liberec, p.o.“ 
10. „Děkujeme za Váš podnět, který bude prověřen. Předáno k řešení subjektu: Technické 
služby města Liberec, p.o.“ 

K otázce v bodu č. 3: 
Na základě prvotního podnětu Z 12. 4. 2021 bylo dne 30. 4. 2021 vytvořeno příslušným 
správcem komunikací TSML zadání opravy (úkol 11335/69/300421/2) prostřednictvím 
aplikace GEOVAP _ SVZ Liberec. 
Současný Správce komunikací organizace TSML uvádí, že oprava výtluku byla již třikrát 
urgována. Přesný termín realizace TSML sdělit vtuto chvíli nedokáže, záměrem však je 
uskutečnit opravu před zahájením zimního období. 

S pozdravem 
Mgr. L áš Hýbııer 

vedoucí odboru správy veřejného majetku 
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