
                                                                
 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   Spolek Letná žije        

ZE DNE: 11. 2. 2021  Bratří Sousedíků 1076  

NAŠE ZN.: MMZL 023781/2021/02 760 01 Zlín 

VYŘIZUJE: Bc. Nikola Vaculíková DS: dspbise 

TEL.: 577630744     

E-MAIL: nikolavaculikova@zlin.eu  • 

DATUM: 10. 3. 2021 

 

Odpověď na žádost o umístění kontejnerů na psí exkrementy 
 

 

Vážení obyvatelé Letné, 

 

tímto reaguji na Vaši žádost týkající s umístění kontejnerů na psí exkrementy. Odbor dopravy již 

v minulosti obdobný požadavek na umístění košů na psí exkrementy řešil, avšak přidání košů na 

psí exkrementy nemá ve své působnosti, z tohoto důvodu byl Váš požadavek řešen 

s kompetentním Odborem životního prostředí a zemědělství, který k Vaší žádosti sděluje následu-

jící:  

 

Chápeme, že se občanům na některých místech jeví nedostatek odpadkových košů, kde by mohli 

ukládat i psí exkrementy. Chceme ovšem upozornit, že umístění takového koše musí respektovat 

jistá pravidla - pozemek, kam je koš umístěn musí být ve vlastnictví města a musí být sjízdný (do-

stupný) pro techniku Technických služeb Zlín, která svoz provádí. Odpadkové koše by měly být 

umístěny na místech, kde to má smysl a s optimální frekvencí svozu – na třech navrhovaných lo-

kalitách již koše jsou. Moc nerozumíme „speciálnosti košů na psí exkrementy“, jelikož obsah 

těchto košů končí na skládce Suchý důl stejně jako obsah ostatních košů z veřejných prostranství 

města. OŽPaZ instaloval speciální koše na psí exkrementy před lety na některé lokality ve městě, 

ale bohužel se staly terčem vandalů. Občané je nevyužívali jen výhradně na psí exkrementy, ale 

jako běžné odpadkové koše. Z těchto důvodů jsme je zrušili a zbylé neponičené koše převedli pod 

Odbor dopravy jako klasické městské odpadkové koše. 

Nesouhlasíme s umístěním „kartonových tácků", což bude mít (zvláště k vysoké ekonomické ná-

ročnosti – orientačně 2,40 Kč za kus) za výsledek jen produkci dalšího skládkovaného odpadu, 

což je řešení, které jde proti ekologii i ekonomičnosti řešené problematiky. Na základě špatných 

zkušeností (časté odcizení celého balení instalovaných sáčků) nebudou na koších umístěny sáčky 

na psí exkrementy. Občané si mohou sáčky na psí exkrementy vyzvednout na Odboru životního 

prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína (ul. Zarámí, 3. patro). 

 

Odůvodnění řešení umístění (viz přílohy) a neumístění košů, které byly navrhnuty v místní 

části Letná: 

1. vstup do lesa – u hřiště Pod Rozhlednou 

- na hřišti se již koš nachází, pozemek dále za hřištěm není ve vlastnictví města a není ani 

sjízdný pro techniku, která svoz provádí, 

2. dětské hřiště mezi ulicemi A. Randýskové a Nerudovy (tzv. u Tria) 

- nachází se zde dva odpadkové koše, 



                                                                
 

 

3. dětské hřiště – mezi zastávkou MHD Zahradnická a ul. Kotěrova 

- na hřišti se již koš nachází, 

4. spojovací chodník mezi ulicemi Na Včelíně a Bří Sousedíků (spodní část chodníku) 

- navrhujeme umístění koše (na zábradlí), 

5. spojovací chodník mezi Mostní a Na Vyhlídce, který je prodloužený až na Bří. Sousedíků 

- navrhujeme umístění koše na lampu veřejného osvětlení,  

6. lokalita mezi školkou Na Vyhlídce, bývalým obchodem a hřištěm 

- navrhujeme umístění koše na lampu veřejného osvětlení u stanoviště na tříděný odpad 

(jiné místo v lokalitě není vhodné), 

7. chodník na styku ulic A. Randýskové a L. Váchy  

- zde není vhodné místo pro umístění (nelze dát na dopravní značku ani plot k rodinnému 

domu), 

8. ul. Kotěrova u střediska volného času 

- navrhujeme umístění koše (ve variantě na lampu veřejného osvětlení nebo konzoli vý-

věsní plochy místní části). 

 

Co se týká další komunikace ohledně této problematiky, obracejte se již prosím na Odbor životní-

ho prostředí a zemědělství. 

 

Děkuji 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. David Neulinger 

vedoucí odboru dopravy MMZ 
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