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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
13.8.2013 CJ MML 121835/13 Bc. Kovačičin/3876 26.8.2013 
 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku obdržel dne 13.8.2013 žádost, ve 
které požadujete informace týkající se nekvalitně provedených úprav chodníků a schodů 
v ulici Červeného, Liberec 6 – Rochlice. 
Řešení bezbariérového přístupu bylo u dodavatele stavebních prací tj. společnosti TSML a.s. 
opětovně urgováno a bylo přislíbeno, že do 2.9.2013 bude provedena úprava přístupu do 
domu č.p. 608. 
 
Z důvodů prodloužení výběru firmy na provedení náhradních výsadeb nedošlo k výsadbě 8ks 
smrků, která bude provedena v podzimním termínu. 3ks rododendronů pověřené firma 
vysadila na špatné místo, kdy tyto rododendrony patří za dům č.p. 611, náprava špatného 
umístění proběhne taktéž v podzimním termínu, kdy jsou lepší podmínky pro přesazení či 
výsadbu. 
Pískoviště mezi č.p. 608 a 607 bylo v letošním roce nově zařazeno do sledovaných dětských 
hřišť, kde probíhá týdenní úklid a kontrola technického stavu. Ohledně dalšího zásahu do 
zeleně na sídlišti Červeného proběhla schůzka s panem Grůšou, kde bylo domluveno 
odstranění usychající sakury u výše uvedeného pískoviště a dále požadavek bytového 
družstva na odstranění suchého javoru za garážemi, dvou javorů ve svahu ke garážím. 
Realizace záleží na rozhodnutí odboru životní prostředí, zda povolí žádané dřeviny 
k pokácení. 
 
Vážená paní ………….., věříme, že poskytnuté informace budou z Vaší strany přijaty. 
    
 
   
S pozdravem 

 
 
 

             Bc. David Novotný 
                   vedoucí odboru správy veřejného majetku 

 


