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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte poskytnutí: 

1. Informace o stavu komunikací v Dolních Měcholupech. 

2. Přehled komunikací vybraných k opravám a rekonstrukcím v roce 2018  

3. Informace o způsobu, kterým byly vybrány komunikace k opravám a rekonstrukcím 

4. Informace o způsobu stanovení rozsahu opravy a způsobu opravy komunikací vybraných 

k opravám a rekonstrukcím. 

 

Poskytnutí požadovaných informací: 

1. V dubnu 2017 byl zpracován elektronický pasport komunikací včetně fotodokumentace. 

Součástí pasportu je i druh povrchu komunikace a popis jeho stavu. Součástí pasportu 

komunikací jsou i komunikace ve správě TSK na ulicích Kutnohorská a Dolnoměcholupská. 

Aplikace umožňuje vyfiltrování jednotlivých úseků komunikací podle stavu povrchu. Stav 

povrchu má pět úrovní: bezvadný, dobrý, vyhovující, nedostatečný a havarijní. 

Stav bezvadný: celkem 59 úseků v 21 ulicích 

Stav dobrý: celkem 338 úseků ve 49 ulicích 

Stav vyhovující: celkem 83 úseků ve 26 ulicích 

Stav nedostatečný: celkem 57 úseků ve 13 ulicích 

Stav havarijní: celkem 7 úseků ve 3 ulicích 

 

2. K opravám, rekonstrukcím a údržbě jsou pro rok 2018 vybrány komunikace v ulicích Ke 

Školce, Za Křížem a V Osikách 

 

3. Komunikace k opravám a rekonstrukcí byly vybrány na základě osobní znalosti komunikací a 

také na základě podnětů občanů 

 

4. Rozsah a způsob opravy komunikace Ke Školce je dán zpracovanou projektovou 

dokumentací. Rozsah a způsob údržby komunikace Za Křížem byl stanoven ve spolupráci 

s možným dodavatelem prací a v závislosti na charakteru a využívání dané komunikace. 

Oprava a způsob opravy komunikace V Osikách je dán charakterem závady na komunikaci, 

v daném případě poklesem zámkové dlažby v okolí poklopu kanalizační šachty. 

  

 

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 
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