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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dne 15. 7. 2019 obdrželo statutární město Zlín, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12,
760 01 Zlín Vaši žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí přehledu prací vykonávaných v rámci vykázaných
hodin pracovníka údržby a správce multifunkční budovy v místní části Lhotka – Chlum.
Požadované informace přikládáme přílohou.
Dále uvádíme stručný výčet činností pracovníků na údržbu v místních částech, kteří vykonávají zejména tyto činnosti:
-

zimní údržba chodníků, zastávek MHD a schodišť (doplňková údržba v lokalitách,
tj. mimo zimní údržbu prováděnou TS Zlín, s. r. o.),
údržba pořádku na chodnících, schodištích a zastávkách MHD, příp. dětských hřištích,
mechanické odstraňování plevele z chodníků (mimo plochy, kde je prováděno chemické
odstraňování TS Zlín, s. r. o.),
údržba pořádku u stanovišť tříděného odpadu,
údržba zeleně nad rámec údržby prováděné OMZ MMZ,
nátěry zábradlí, laviček a herních prvků (na základě domluvy s příslušnými odbory MMZ),
běžná údržba svěřené strojní techniky (sněhové frézy, travní sekačky, křovinořezy aj.) a
účast na povinných školeních souvisejících s obsluhou svěřené techniky,
další nespecifikované úkoly dle dispozic pracovníka kanceláře MČ.

Funkci pracovníků na údržbu, tzv. cestářů, zřídilo město Zlín v roce 2000. Tato pracovní pozice vznikla na četné žádosti občanů místních částí z důvodu málo operativního řešení drobných lokálních problémů. Činnost pracovníků na údržbu nenahrazuje práci jednotlivých
odborů magistrátu či Technických služeb Zlín, je jejich doplňkem.
Podařilo se navázat úspěšnou spolupráci s Odborem městské zeleně, Odborem životního
prostředí a zemědělství a také pracovníky TS Zlín a tato spolupráce je nastavena tak, že jednotlivé pracovní úkony prováděné různými subjekty na sebe plynule navazují a doplňují se
tak, aby nebyly některé činnosti prováděny několikrát a některé naopak zůstaly neřešeny.

Činnost cestářů koordinují a kontrolují pracovníci kanceláří místních částí. Jejich prostřednictvím jsou práce zadávány k provedení a následně kontrolovány.
Podle vyjádření kompetentních zaměstnanců a především podle příznivého ohlasu obyvatel
města jsou pracovníci na údržbu nedílnou součástí systému údržby zeleně a čistoty ve městě.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Lang
vedoucí Odboru kanceláře primátora
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