
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Úklid chodníků v Nové ulici 

 

 

Proč doposud statutární město České Budějovice neplní své zákonem stanovené povinnosti, tedy 

proč neuklízí chodníky v Nové ulici? Sdělení data zahájení a způsobu pravidelných úklidů chodníků 

v Nové ulici. 
 

Chodníky v Nové ulici jsou uklízeny v režimu pravidelného běžného úklidu komunikací ve městě a 

v režimu zimní údržby.  

Pravidelný běžný úklid komunikací (ruční čištění) v Nové ulici probíhá dle schváleného 

harmonogramu úklidu. V Nové ulic je stanoven denní režim úklidu tak, že daná lokalita se uklízí 

minimálně 1 x týdně. V praxi to znamená, že pracovníci společnosti odpovědné za ruční úklid, jsou 

povinni každý den Novou ulici projít a zkontrolovat stav znečištění. Pokud je ulice znečištěná, jsou 

povinni znečištění odstranit, pokud nikoliv, probíhá pravidelný úklid minimálně 1 x týdně. 

Co se týče úklidu v režimu zimní údržby, povinný subjekt sděluje následující. Zimní období trvá 

ode dne 01.11. do dne 31.03. daného kalendářního roku. V tomto období probíhá zimní údržba 

komunikací s ohledem na momentální klimatické podmínky v daném roce. V loňském zimním 

období byla v Nové ulici prováděna zimní údržba 1 x měsíčně v měsících prosinec a leden a 3 x 

měsíčně v měsíci únoru. Z hlediska zimní údržby je Nová ulice zařazena do tzv. prvního pořadí, kde 

musí být závady ve schůdnosti odstraněny do 4 hodin od zahájení úklidu (konec spadu sněhu).  
 

 

Sdělení data instalace odpadních nádob a harmonogramu jejich vyvážení v Nové ulici. Sdělení data 

instalace odpadních nádob na psí exkrementy a harmonogramu jejich vyvážení v Nové ulici. 
 

Povinný subjekt sděluje, že je nezbytné rozlišit nádoby na komunální odpad a odpadkové koše. 

Co se týče nádob na komunální odpad, tyto jsou v Nové ulici rozmístěny. Ke každé nemovitosti 

mající číslo popisné je přistaven dostatečné množství sběrných nádob na zbytkový komunální 

odpad s odpovídajícím dostatečným objemem. Ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 7/2001, o 

nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem, v platném znění, platí, že dostatečným 

objemem sběrných nádob je takový vnitřní objem sběrných nádob, který při dané frekvenci vývozu 

a daném počtu osob užívající nemovitost umožňuje uložit veškerý komunální odpad do sběrných 

nádob. Pro stanovení instalace nádob se vychází z objemu 35 litrů 1 osoba/týden. Předmětné 

nádoby na zbytkový komunální odpad jsou pak ve svozový den pravidelně vyváženy. Dle platného 

harmonogramu svozu komunálního odpadu připadá svozovým dnem v Nové ulici na každé pondělí 

od 6.00 hod do 22.00 hod. 

Co se týče odpadkových košů, tyto v Nové ulici momentálně rozmístěny nejsou a to zejména 

z prostorových důvodů. Do této lokality by připadalo v úvahu umístit betonové koše, které by 

nicméně v případě instalace velice zužovaly průchodný profil chodníků. Do dnešního dne jsme ze 

strany obyvatel Nové ulice nezaznamenali žádné žádosti o umístění odpadkových košů do této 

lokality. Je však na zvážení, pokud si tak obyvatelé Nové ulice budou přát, pokusit se najít v této 

ulici vhodné plochy pro umístění odpadkových košů. Nebude se však jednat o speciální odpadkové 

koše na psí exkrementy, které se v našem městě, zejména z důvodu vandalismu a finančně 

nákladnému provozu, neosvědčily. Pokud budou v Nové ulici nalezeny vhodné plochy pro umístění 

odpadkových košů, budou zde umístěny v termínu do dne 07.09.2012. 
 

 

Proč dopisem zn. OSVS/3122/2012 (viz příloha) byli obesláni obyvatelé pouze některých lokalit, 

ačkoliv problematika dopisu se týká celého města? 
 

Problematika  dopisu č.j. OSVS/3122/2012 se skutečně týká i ostatních lokalit našeho města. Tímto 

přípisem nebyli obesláni pouze obyvatelé Nové ulice, ale i obyvatelé ostatních lokalit v Českých 

Budějovicích. Daný problém nelze vyřešit najednou ve všech lokalitách města, nicméně je vyvíjeno 

úsilí učinit tak v co nejkratším reálném časovém horizontu. 

 


