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Mírové náměstí 516/1

703 00 Ostrava

V Klimkovicich 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 ato konkrétné: 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:

 



. , %;tatutnr: , mest/i (Hiram

městsky obvod Vítkovice

úřad městského obvodu

Vaše značka.

 

Ze dne: 26.4.2021

C. j.: VITK/11266/21/KSDaHS/Be

Sp. zn.: S—VlTK/O7631/21/3

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2021-06-17

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů — sdělení

V návaznosti na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena dne 26.4.2021 na

podatelnu úřadu MOb Vítkovice Vám sdělujeme následující:

Informace týkající se zabezpečování veřejných služeb a to:

Péče o vzhled obce

Povinný subjeld podanou žádost posoudil a shledal, že 7. obsahu podané žádosti není jednoznačně zřejmá

specifikace, jaké informace jsou požadovány ve vztahu k zabezpečení veřejné služby a to konkrétně „péče o

vzhled obce" a proto vyzval žadatele dne 3.5.2021 k upřesnění podané žádosti a sdělení, jaké informacejsou

požadovány. Výzva byla žadateli písemně doručena dne 15.5.2021. Jelikož nebyla žádost ve stanovené lhůtě

upřesněna rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací částečně odmítl. O této

skutečnosti (resp. o částečném odmítnutí žádosti) bylo vydáno samostatné správní rozhodnutí, které

rovněž zasíláme.

Sběr a svoz komunálního odpadu

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle obecně závazné vyhlášky města nebo

obce. Ta stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů. (obec uzavře smlouvu se svozovou firmou a v ní definuje frekvenci a četnost

svozu). Obecně závaznou vyhláškou č. 20/2019, ve znění obecně závazné vyhlášky č.

5/2020 a obecně závazné whlášky č.12/2020 se stanoví poplatek za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba přihlášená v obci.

Hřbitovní správa

Provozování veřejného pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury a službou zajišťovanou ve

veřejném zájmu v samostatné působnosti městského obvodu Vítkovice. Provozovatelem veřejného

pohřebiště je statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 516/1,

Ostrava-Vítkovice, zastoupené starostou Richardem Čermákem, IČO: 00845451. Statutární město

Ostrava, městský obvod Vítkovice,jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště městského obvodu Vítkovice. Tento řád upravuje provoz veřejného



„. Stat.;tarin měsio Ostrava

městský obvod Vítkovice

— Úřad městského obvodu

pohřebiště v městském obvodě Vítkovice Rada městského obvodu Vítkovice ve smyslu § 102 odst.

3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). ve znění pozdějších předpisů schválila tento

„Řád veřejného pohřebiště“ dne 18.12.2019 pod číslem usnesení 0910/RMOb-Vit/1822/3ó. Řád

veřejného pohřebiště je vydán po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

ze dne 5.12.2019, vydaného pod č.j. MSK 165722/2019. Výkon správy pohřebiště provádí městský

obvod Vítkovice. V kanceláři správy veřejného pohřebiště je možno: - uzavřít, prodloužit nebo

ukončit nájemní smlouvu - uhradit poplatky za užívání hrobového místa - oznámit a získat souhlas s

prováděním prací na pohřebišti - požádat o souhlas a uhradit poplatek za vjezd motorového vozidla

na pohřebiště - získat souhlas s uložením/vyjmutím urny - zakoupit nové hrobové místo.

Správa a údržba místních komunikací

V souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších

právních předpisů a ustanovení článku 23 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy

č. 14/2013 (Statut města Ostravy) v platném znění je výkon správy pozemních komunikací na

území MOb Vítkovice vykonáván správcem, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo

náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava, IČO: 008 45 451, DIČ: CZ00845451, Městský

obvod Vítkovice, Mírové náměstí 516/], 703 79 Ostrava-Vítkovice, zastoupený panem Richardem

Čermákem, starostou. SMO, městský obvod Vítkovice zajišťuje v souladu se zvláštními předpisy

(Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.

104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) správu místních komunikací III. a 1V.

třídy včetně jejich součástí a příslušenství na území městského obvodu Vítkovice svýjimkou

mostních objektů (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, s výjimkou veřejného

osvětlení a světelné signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu a organizace parkování a

odstavování vozidel včetně jednotného technického vybavení parkovišť a místních komunikací, a

s výjimkou zajišťování zimní údržby vybraných místních komunikací III. třídy. Dále zajišťuje u

silnic 1. až III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy správu přilehlých chodníků, chodníků pod

podloubím, cyklistických stezek, veřejných parkovišť a obratišť, podchodů a zařízení pro zajištění a

zabezpečení přechodů pro chodce s výjimkou světelně signalizačních zařízení sloužících k řízení

provozu; součástí této správy je také odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních

komunikací a odstraňování závad ve schůdnosti průjezdních úseků silnic včetnějejich součástí.

S pozdravem

 

Příloha:

0 Rozhodnutí o částečném odmítnutí ze dne 17.6.2021, č.j. VITK/11343/21/KSDaHS/Be
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_ „ Statutární město Ostrava

jí městský obvod Vítkovice

úřad městského obvodu

Vaše značka:

 

Ze dne: 2021-04-26

C. j.: VlTK/08084/21/KSDaHS/Be

Sp. zn.: VITK/07631/21/2

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2021-05-03

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů — VYZVA

V návaznosti na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla učiněna písemně a doručena na

podatelnu úřadu MOb Vítkovice dne 26.4.2021 Vás vyzýváme vsouladu s § 14 zákona

č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů k upřesnění podané žádosti týkající se veřejné služby

a to konkrétně „péče o vzhled obce“, neboť z obsahu není jednoznačně zřejmá specifikace, jaké

informace jsou požadovány.

Pokud nebude podaná žádost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy upřesněna, bude

rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti.

S pozdravem

 



    
, Statutární město Ostrava

, Uřad městského obvodu Vítkovice

“mj Mirové náměstí 516/1, Ostrava-Vítkovice 703 00
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Čj.: VlTK/11343/21/KSDaHS/Be Ostrava-Vítkovice, dne 17.06.2021

Spis. zn.: S—VITK/07631/21/3

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní

správy jako věcně příslušný orgán povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „povinný subjekt“), ve věci

žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomiacím, ve

znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacim“), jakji podala—

(dále je „žadate1“), jež byla povinnému subjektu

doručena 26.4.2021 a zaevidována pod č.j. VITIOO7631/21/KSDaHS/Be, jejímž předmětem je zabezpečení

veřejných služeb, jako povinný subjekt rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k

informacím, takto:

Žádost se částečně odmítá v rozsahu informace o zabezpečování veřejných služeb a to konkrétně „péče o

vzhled oboe“.

Odůvodnění:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní

správy obdržel dne 26.4.2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vedenou pod č.j. V1TK/0763l/21/KSDaHS/Be žadatele

jejímž předmětem je zabezpečení

veřejných služeb.

Povinný subjekt podanou žádost posoudil a shledal, že z obsahu podané žádosti není jednoznačně zřejmá

specifikace, jaké informace jsou požadovány ve vztahu k zabezpečení veřejné služby a to konkrétně „péče

o vzhled obce“. Vzhledem ktéto skutečnosti \yzval povinný subjekt žadatele v souladu s § 14 zákona

č. 106/ 199Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím dopisem ze dne 3.5.2021 kupřesnění podané

žádosti a sdělení, jaké informace jsou požadovány, a to konkrétně upřesnění týkající se veřejné služby „péče

o vzhled obce“. Výzva byla žadateli písemně doručena dne 15.5.2021.

Jelikož podaná žádost nebyla ve stanovené lhůtě upřesněna, rozhodl povinný subjekt tak, že žádost

o poskytnutí infomiaci částečně odmítá.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání k nadřízenému orgánu, jímž je Magistrát

města Ostravy, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím povinného

subjektu.

 

Domči se:


