
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím.  
 
  
Žádost o poskytnutí informace (podána dne 06.10.2013) na PMŠ: 
 
Obsahem žádosti bylo poskytnutí následujících informací: 
  
1. Jaký rozpočet mělo město Šumperk za úklid a údržbu veřejných prostranství v tomto roce 
(2013)? 
2. Co všechno úklid a údržba veřejných prostranství zahrnuje a jak moc se liší částka v letním a 
zimním období?  
 
  
 
Poskytnutá informace (odeslána dne 07.10.2013): 
Žadateli byly poskytnuty následující odpovědi:   
 
1. Údaje jsou pouze na úklid a údržbu veřejného prostranství bez výdajů na opravy většího 

rozsahu a technická zhodnocení majetku města v oblastech veřejné komunikace, veřejná 
zeleň, veřejné osvětlení, svoz odpadkových košů 

 -rozpočet města dle výše uvedeného do oblasti veřejné komunikace: 19.100 tis.Kč vč.DPH  
-rozpočet města dle výše uvedeného do oblasti veřejná zeleně:8.850,-tis.Kč vč.DPH  
-rozpočet města dle výše uvedeného do oblasti veřejné osvětlení:8.400,- tis.Kč vč.DPH  
-rozpočet města dle výše uvedeného na vývoz odpadkových košů u veř. komunikací:1.400,-

tis.Kč vč.DPH 
 
 2. Údržba veřejných komunikací zahrnuje: 
    -jarní, letní, podzimní čištění komunikací, chodníků, kropení komunikací, úklid krajnic, úklid  pěší zony 
    -úklid vpustí, drobný úklid, uložení nečistot na skládku 
    -údržba komunikací, chodníků a příslušenství 
    -zábradlí, DZ,mobiliář  
     -údržba veřejné zeleně zahrnuje: 
    -čištění a úklid ploch veřejné zeleně, svoz košů z parků 
    -sečení a mulčování trávníků, údržba keřů, stromů, mobilní zeleně 
    -údržba záhonů, zálivka zeleně 
    -údržba mobiliáře a vodních prvků 
    -údržba dětských hřišť a herních prvků 
    -uložení odpadu na skládku či využití odpadu 
    -údržba veřejného osvětlení zahrnuje: 
    -spotřeba el.energie za provoz veřejného osvětlení 
    -běžná údržba rozvodů a zařízení VO, odstranění poškození zařízení 
    -kontrola světelných křižovatek 
    -čištění a nátěry stožárů, revize zařízení, provoz vánoční výzdoby na VO 
 
V zimním období, dle hodnot roku 2012, činí náklady na údržbu a čištění veřejných ploch ve 
městě Šumperku: 
-za VK 5.900 tis.Kč vč.DPH 
-za VZ 600 tis.Kč vč.DPH 
-za VO 1.900 tis.Kč vč.DPH 
-za svoz košů 350 tis.Kč 
 
  

 

 


