
Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

dne 22. dubna 2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.; o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

Žádám Vás o informace týkajících se zabezpečování veřejných služeb a to konkrétně: Péče o vzhled 
obce, Sběr a svoz komunálního odpadu, Hřbitovní správa, Správa a údržba místních komunikací.

1. Kdo je zabezpečovatel, garant a poskytovatel těchto veřejných služeb.
2. Jaké jsou standardy zabezpečování těchto veřejných služeb.

Požadované informace mi prosím zašlete v co nejkratší možné lhůtě elektronicky na email:



Fekiačová Jana

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:

Bálková Petra Ing. 
středa 28. dubna 2021 14:11

Předmět:
Přílohy:

Hojecký Martin Mgr.; Kolářová Barbora Ing,; Staňková Veronika Ing.; Děrkasová Jitka 
Bc.; Jeřábek Daniel PhDr.; Fekiačová Jana
Vyjádření k žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb. - správa veřejného prostoru 
SC224JDDK_B21042812260.pdf

Dobrý den,

obdrželi jsem Vaši přiloženou žádost podanou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K předložené žádosti konstatujeme, že Vámi vyjmenované činnosti se týkají převážně působnosti odboru dopravy a 
komunálních služeb zdejšího úřadu, nicméně se jedná o velice široké vymezení. Uvedené činnosti můžou vykonávat 
různé subjekty - přímo zaměstnanci úřadu, pracovníci naší příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih a 
dále soukromé subjekty či firmy, které jsou vybírány dle interních pravidel formou výběrových řízení.

Konkrétně k jednotlivým službám proto sdělujeme pouze následující stručný komentář a případně prosíme o 
upřesnění Vašich dotazů.

Péče o vzhled obce - jedná se o oblast, kam lze zařadit celou řadu činností, např. péči o veřejnou zeleň, o drobné 
vodní toky, úklid veřejných prostranství, komunikací apod. Z hlediska širšího pohledu se však může jednat také o 
přípravu a realizaci investičních akcí, řešení nepovolených staveb, reklam, neoprávněných záborů a další záležitosti, 
kterými se zabývají také další odbory úřadu.

Sběr a svoz komunálního odpadu - na území celého statutárního města Ostravy zabezpečuje svoz odpadu 
z kontejnerů a nádob na tříděný odpad společnost OZO Ostrava (velké nádoby). Na území městského obvodu 
Ostrava-Jih je rovněž prováděn výsyp odpadkových košů (malé nádoby); ten zajišťuje naše příspěvková organizace 
Technické služby Ostrava-Jih.

Hřbitovní správa - městský obvod má ve správě veřejné pohřebiště na ul. U Studia v Ostravě - Zábřehu. Provoz a 
běžnou údržbu zajišťují pracovníci TSOJ.

Správa a údržba místních komunikací - městský obvod spravuje místní komunikace III. a IV. třídy na svém území, což 
vyplývá ze statutu města Ostravy. Správa místních komunikací obnáší celou řadu nejrůznějších činností - např. 
provádění lokálních oprav, celkových souvislých oprav, správa a údržba dopravního značení, umísťování dopravních 
zařízení, čištění komunikací, čištění uličních vpustí, kontrola zásahů ze strany třetích subjektů, řešení reklamací apod 
Samozřejmě jsou při výkonu těchto činností ze strany městského obvodu dodržovány příslušné normy a technické 
podmínky.

S pozdravem

Ing. Petra Bálková
vedouc' oddělení dopravy

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih
Odbor dopravy a komunálních služeb 
Oddělení dopravy
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka 
T +420 599 430 283 
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