MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor správy majetku
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

4.10.2019
OSM/72596/2019/Zd
žadatel

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Petr Zdráhal
556 768 248

Datum:

16.10.2019

pzdrahal@novyjicin-town.cz

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/99 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Město Nový Jičín obdrželo dne 04.10.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž se domáháte
poskytnutí těchto informací:
1. Sdělení, zdali a za jakých podmínek jsou umístěny nádoby na odpad v městské části Kojetín.
Sdělení přesné polohy umístění, právního titulu umožňujícího umístění těchto nádob.
2. Prosím o sdělení, zdali bylo k umístění nádob na odpad vydáno povolení silničního
správního úřadu a dalších specifikovaných orgánů.
3. Prosím dále o sdělení, zdali je umístění nádob v souladu s tzv. pasportem komunikací.
4. Žádám o zaslání kopie právního titulu opravňující využití pozemku parc. č. 43, k.ú. Kojetín
pro místní komunikaci obce Nový Jičín.
K dotazu č. 1)
Kontejnery stojí aktuálně na pozemku parc. č. 40 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína (v blízkosti budovy
bývalého pohostinství). Nádoby jsou umístěny na městském pozemku, což dává vlastníku
předmětného pozemku právní titul k jejich umístění. Obec je dle § 17 odst. 2 zákona 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění povinna ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou
vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Tato povinnost je vázána na
ustanovení § 17 odst. 3, tj. stanovení místa k odkládání komunálního odpadu produkovaného
fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území, kdy je obec zároveň povinna
stanovit i místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Na základě
uvedeného byly pořízeny kontejnery pro jednotlivé komodity a umístěny mimo jiné i na
popisované lokalitě. Samotné uložení sběrných nádob na městské pozemky je určováno dle
potřeb, kdy se přihlíží na koncentraci obyvatel, docházkovou vzdálenost a požadavky občanů. Dále
je respektováno pravidlo k umisťování, tj. mimo pozemní komunikace. Uložení nádob v případě, že
nedochází ke stavebním úpravám, není podmíněno územním souhlasem, případně územním
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rozhodnutím. Jedná se o obecná pravidla, která jsou použita na celém území města Nový Jičín,
tedy i místní části Kojetín.
K dotazu č.2)
K umístění nádob nebylo vydáno povolení silničního správního úřadu ani jiného správního orgánu.
Nádoby na odpad jsou umístěny mimo místní komunikaci, viz odpověď k dotazu č. 1.
K dotazu č.3)
Není žádná spojitost mezi umístěním nádob na odpad a pasportem komunikací. Pasport
komunikací je evidence pozemních komunikací, kterou vedou jejich správci. V pasportu
komunikací neevidujeme stání pro kontejnery.
K dotazu č.4)
Město Nový Jičín nedisponuje písemným dokladem (právním titulem) opravňujícím užívat část
pozemku parc.č. 43 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína v souvislosti s existencí místní komunikace na
něm. Místní komunikace na předmětném pozemku existuje min. od roku 1973, kdy je zapsána v
pasportu místních komunikací zpracovaném tehdejším Odborem dopravy Okresního národního
výboru v Novém Jičíně, viz příloha.
Mnohé místní komunikace jsou historicky umístěny byť jen z části na cizích pozemcích. Město
Nový Jičín má zájem na postupném majetkovém vypořádání vztahů k pozemkům pod
komunikacemi na svém území, a to i v tomto případě.

Ing. Vladimír Bartoň
Vedoucí odboru správy majetku

Přílohy: kopie pasportu MK – dotaz č. 4

