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Odbor financí a rozpočtu 

V Ostravě dne 20. 7. 2022 

Žádost o poskytnutí informace 

Vážený pane, 

Obracíme se na Vás s žádostí o sdělení, zda majitel (pan
nemovitosti , která se nachází na pozemku č. 

 v katastrálním území Slezská Ostrava, má správně zaplacen poplatek dle počtu 
obyvatel za svoz domovního odpadu. 
V tomto domě bydlí množství obyvatel, kteří po sobě již delší dobu zanechávají 
neustálý nepořádek kolem jedné popelnice (viz přiložené foto), která zřejmě 
neodpovídá počtu nájemníků, a kde se vyskytuje množství krys či potkanů a odér, který 
zde je, je sousedům velmi nepříjemný a znehodnocuje komfort jejich bydlení. 
Navíc z hygienického hlediska se mohou roznést různé choroby. 

S touto žádostí se na Vás obracíme na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

Děkujeme za součinnost. 

Za spolek Slezská pro život® z.s. 

Slezska pro život® z.s. 
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Slezská pro život® z.s. 

Statutární město Ostrava obdrželo dne 21.7.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), ze dne 20.7.2022 (dále jen „žádost"). 

Předmětem žádosti je poskytnutí informace, zda majitel (pan  
 nemovitosti , která se nachází na pozemku č.  v katastrálním území Slezská 

Ostrava, má správně zaplacen poplatek dle počtu obyvatel za svoz domovního odpadu. 

Statutární město Ostrava Vám podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ k tomuto sděluje, že není v jeho kompetenci 
zabývat se záležitostmi kolem svozu domovního odpadu. Statutem města Ostravy je  tato působnost svěřena 
městským obvodům. 

Magistrát města Ostravy je pouze v postavení správce místního poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství (dříve poplatek za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů) podle zákona č. 565/1990 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen „ZoMP") a tento poplatek platí: 
- fyzická osoba přihlášená v obci k pobytu 
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 

přihlášena žádná fyzická osoba a která je  umístěna na území obce. 

V tomto případě je správce poplatku dle ustanovení § 52 daňového řádu vázán povinností mlčenlivosti o tom, 

co se při správě daní dozvěděl o poměrech jiných osob. Údaje o žadateli lze získat, zprostí-li daňový subjekt 

správce daně povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se ho týkají. 

S pozdravem 

-podepsáno elektronicky-

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 
posta@ostrava.cz 
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