Dotaz
1. Kdo rozhodl o odstranění básniček z odpadkových košů a dalších věcí či míst.
2. Kdo je zodpovědný za tuto agendu ve městě Kopřivnici.
3. Jaké byly v loňském a letošním roce vynaložené finanční prostředky na odstranění
básniček z inventáře města.
4. Kdo dal pokyn k zveřejnění a kdo je zodpovědný za obsah anonymní tiskové zprávy
umístěné na internetových stránkách www.facebook.com ze dne 2. 8. 2017 tohoto
znení: „Vandalismus, Aktuálně se setkáváme s novou „aktivitou“ místních vandalů,
označováním odpadkových košů a dopravních značek nápisy, texty, nálepkami apod.
Upozorňujeme, že toto je považováno za vandalismus. Město Kopřivnice vynakládá a
bude muset do budoucna vynaložit nemalé prostředky na odstranění graffiti
z odpadkových košů, dopravních značek, zábradlí, autobusových zastávek.“
5. Z jakého důvodu byla tisková zpráva zveřejněna, aniž by byla kýmkoliv podepsána –
standardně tiskovou mluvčí.
6. Zda bylo již zahájeno přestupkové řízení vůči jakékoliv podezřelé osobě či byly
učiněny jakékoliv jiné úkony v rámci šetření dané věci.
7. Zda již byly některé básně odstraněné.

Odpověď:
1. Město Kopřivnice provádí správu a údržbu komunálního majetku na území města a
jeho místních částí prostřednictvím společnosti SLUMEKO, s.r.o. (dále jen „správce“).
Tato správa a údržba je prováděna na základě Smlouvy o provádění komunálních
služeb (dále jen „Smlouva“). Součástí plnění Smlouvy je mimo jiné oprava a údržba
městského mobiliáře a svislého dopravního značení, spočívající v jeho opravách,
čištění, případně výměně. Odstraňování grafitů, polepů, atd. provádí správce
průběžně dle potřeby.
2. Věcně příslušným odborem města Kopřivnice je Odbor majetku města, oddělení
správy budov a komunálního hospodářství.
3. Správce není smlouvou zavázán vést evidenci odstraněných grafitů, polepů, atd.
V roce 2016 činily náklady na čištění odpadkových košů a svislého dopravního značení
částku 33.412,- Kč.
4. O zveřejnění příspěvku na webu nebo facebooku města Kopřivnice požádal pan
Vladimír Pustka (jednatel společnosti SLUMEKO, s.r.o.). Webmaster prosbě vyhověl a
příspěvek podle domluvy na facebooku zveřejnil, přičemž využil fotografii, kterou u
totožného
příspěvku
(zveřejněného
na
vlastních
stránkách
http://www.slumeko.cz/novinky/vandalismus-na-odpadkovych-kosich-21),
použila také společnost SLUMEKO, s.r.o.
5. Nejedná se o tiskovou zprávu, ale o aktualitu, které se jak na webu města, tak na
facebooku běžně objevují. Z tohoto důvodu nebyl příspěvek podepsán tiskovou
mluvčí. Autorem aktuality je pan Vladimír Pustka, jednatel společnosti SLUMEKO,
s.r.o. Město Kopřivnice jej pouze uveřejnilo na svém facebookovém profilu.
6. Městská policie Kopřivnice provádí v rámci své činnosti mimo jiné i zvýšený dozor na
místech, kde již v minulosti opakovaně došlo k poškození veřejného majetku. Ve

spolupráci s Policií ČR pak dochází k dohledávání jednotlivých pachatelů a to
především u škod velkého rozsahu. V současné době není vedeno přestupkové řízení
v této věci.
7. Některé básně již byly v rámci běžné údržby odstraněny.

