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Odpověď   
 
Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen „MMO, OOŽP“), obdržel  
prostřednictvím elektronické pošty, Vaše nesouhlasné oznámení týkající se úpravy poskytované služby         
u sběrných nádob na ul. Svazácká u nemovitostí č. 2118/16 - 2120/20 v Ostravě–Zábřehu. K výše 
uvedenému Vám MMO, OOŽP sděluje následující: 
 
sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad se přidělují k objektu dle obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Ostravy č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání           
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška“). Doporučený dostatečný objem sběrné nádoby               
na zbytkový odpad je dle vyhlášky 28 litrů na osobu a týden.  
 
Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění, je fyzická osoba povinna komunální odpad třídit a vytříděný odpad odkládat na místa 
k tomu určené. Sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad slouží k ukládání zbytkového komunálního 
odpadu, který již nelze vytřídit nebo jinak využít v souladu se zákonem o odpadech. 
 
Dle zákona o odpadech, je obec povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad. 
Tímto místem jsou dle vyhlášky určeny sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadů. Fyzické osoby jsou 
povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených. V rámci optimalizace sběrné sítě, která      
je prováděná od roku 2010, byla sběrná nádoba o objemu 1100 l s vývozem 7x za 14 dní, u nemovitostí           
č. 2118/16, 2119/18 na ul. Svazácká odhlášena. Fyzická osoba s trvalým pobytem na území statutárního 
města Ostravy může využít kteroukoliv sběrnou nádobu umístěnou na území statutárního města Ostravy 
v rámci městského systému, která je opatřena nálepkou s textem obecní systém. 
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