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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane  
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti ze dne 11.2.2020: 
 
Dobrý den, 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, vás tímto žádám o poskytnutí 
následujících informací: 
 

1. seznam dostupné dokumentace k dopravnímu značení blokového čištění z 12.6.2019 a 
16.10.2019. Zejména mě zajímá dokumentace schválená Policií ČR a schválený plán 
umístění dopravních značek. 
 

2. Dále žádám o stanovisko, zda je možné do dokumentace nahlédnout či pořizovat kopie. 
 

Poskytuje následující informace: 
 
Dokumenty ke komplexnímu blokovému čistění jsou dostupné na úřední desce statutárního města 

Chomutova http://edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=23854 

 

V dokumentu V dokumentu OOP-PUP_KBC_priloha.pdf je plán umístění dopravních značek ke dni 

12.6.2019 a 16.10.2019 dostupný po rozkliknutí odkazu na Blokové čištění - úsek č. 33.jpg. Případně 

jsou mapy úseků Komplexního blokového čištění včetně umístění značek dostupné na webových 

stránkách Technických služeb města Chomutova, příspěvková organizace 

(http://tsmch.cz/files/kbc_mapy_2019.pdf), opět jako úsek č. 33 na straně 40 tohoto dokumentu. 

http://edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=23854
http://tsmch.cz/files/kbc_mapy_2019.pdf
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Do dokumentů je možno nahlédnout či si pořizovat kopie na odboru stavební úřad - silniční správní 

úřad, Husovo náměstí 104, Chomutov 430 01 

 
 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní úsek 

magistrát města Chomutova 
 


