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Sdělení požadovaných informací v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane,  

na základě Vaší žádosti k instalované značce Vám sděluji: 

Dotaz č. 1: Na základě výše uvedeného zákona žádám o informaci na základě jakého konkrétního 
rozhodnutí či pokynu byla na pozemek č. 3572/1 na ul. U školky v Uh. Brodě, zapíchnutím do hlíny  
a vytěsněním kamínky umístěna značka s informací, že se „neexistující“ chodník v zimě neudržuje? Prosím 
o kopii tohoto konkrétního rozhodnutí či pokynu, kdy a který orgán, která úřední osoba toto schválila a kdo, 
která firma či organizace značku na místo umístila. 

Odpověď č. 1: Úseky místních komunikací a chodníků ve městě Uherský Brod, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí jsou stanoveny na 
základě nařízení města Uherský Brod, č. 6/2014, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu  
a náledí. V souladu s citovaným nařízením jsou také tyto úseky označovány. 

Nařízení č. 6/2014 bylo přijato Radou města Uherský Brod na zasedání konaném dne 17.12.2014, pod 
číslem usnesení 138/R5/14 a je dostupné na webové stránce města Uherský Brod, jejíž adresa je 
www.ub.cz, v sekci „Předpisy města", podsekci „Nařízení města", konkrétně 
https://www.ub.cz/dokumenty/Narizeni-mesta-Uhersky-Brod-c-6-2014 . 

Součástí toho nařízení u části chodníků je také uveden úsek v ul. U Školky (číslo úseku dle pasportu 845), 
vymezení úseku: od čp. 2291 po čp. 2287. 

Uvedené nařízení č. 6/2014, bylo v roce 2014 zpracováno dle dostupných elektronických podkladových  
map, čímž u uvedeného úseku chodníku došlo k chybě, neboť tento chodník se na vyznačeném místě 
samozřejmě nenachází a proto, ani není důvod, aby zde bylo umístěno dopravní značení – Chodník se v 
zimě neudržuje.  V současné době se připravuje aktualizace uvedeného nařízení a tento nesprávně uvedený 
úsek chodníku bude z mapy vyňat. Nesprávně umístěná značka v ul. U Školky byla odstraněna.   

Značení bylo umístěno TSUB, příspěvkovou organizací. 

S pozdravem  
 
Ing. Bohumír Gottfried, v.r. 
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