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K Vaší nedatované písemné žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, která byla úřadu Městyse Brodek u Přerova doručena dne 10. 10. 2022 a je vedena pod 

č.j. UMBr/773/2022 Vám sděluji následující informace: 

 

1. K Vašemu dotazu na základě jakého úředního postupu (oznámení, povolení atd.) byla letos 

provedena oprava či rekonstrukce chodníku na ulici Švermova sděluji, že o opravě chodníku, 

spočívající v jeho předláždění původní dlažbou došlo z Rozhodnutí Rady Městyse Brodek u Přerova 

v rámci zajišťování oprav havarijního stavu chodníků v Brodku u Přerova v souladu s pravomocí 

Rady městyse Brodek u Přerov dle § 103 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení). Prováděná oprava nepodléhá povinnosti získání územního souhlasu nebo 

rozhodnutí dle § 79 odst. 5 ani povinností získání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu 

úřadu dle § 103 odst. 1 písm. c) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon). 

 

2. Opravu dlažby chodníku v ulici Švermova provedla společnost Dlažby Duda s.r.o. IČO: 05932700, 

se sídlem Žižkova 213, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69952 na základě schválené cenové nabídky schválené 

na 70. zasedání Rady městyse Brodek u Přerova dne 17. 1. 2022 pod č. 14/70R/2022. 

    

S pozdravem 

 

 

Ing. Roman Zbožínek 

 starosta městyse 

 

 

Váš dopis zn. ze dne Naše č. j. Vyřizuje Brodek u Přerova 

10/10/2022 UMBr/786/2022 Ing. Zbožínek Roman            13/10/2022 

 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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