
Žáaost o informace Ve smys|u zákona
č. 10611999 Sb.

V Tetčicích dne 25. března 20t7

Dobný den,

ve smys|u zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poslrytnutí
informací informací ýkajících se způsobu rea|izace třídění a nak|ádání s odpady v obci:

1) Jalcý je počet svozorných míst komuná|ního odpadu a vyh|áškou určená výše pop|atků za komuná|ní
odpad pro obyvate|e obce, případně firmy zde síd|ící,

2) Jalcým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,

b. druhy tříděného odpadu (napřík|ad papír, p|asty, kartony, p|asty),

c. ce|kový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich ýp (např. kontejner 1100L kovorný,
kontejner na šaý, nádoba na zářivky, kontejner 800L p|astový, ve|koobjemorlý, podzemní'..),

3) využÍvají se pro třídění odpadků kontejnery které nejsou ve v|astnictví obce? Pokud ano, uved,te typ
kontejneru a jeho vlastníka (napřík|ad kontejnery Aseko|, Ekokom, E|ektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťujícísvoz komunálního a vytříděného odpadu

Ve smys|u $ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpok|ádané rnýše úhrady nák|adů,
budou-|i účtovány.

Informace žádám poslqrtnout v elektronické formě do datové schránky
Za jejich poslqrtnutí předem děkuji.
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Váš dopis ze dne:
25.3.2017/LAg

Ve Vlkově dne 30. 3.2oL7

Poskvtnutí informací ve smvs|u zákona č. 106/1999 5b.

Na zák|adě Vaší Žádosti o informace ve smys|u zákona č. 10611999 Sb. Vám sdě|ujeme
násIedující:

1} Svoz komunálního odpadu obyvate|ům v naší obci zajišéuje svozová firma, s níž mají
občané uzavřeny sm|ouvy, na jejichž zák|adě provádějí svozové firmě úhradu za svoz
komuná|ních odpadů.

2) Třídění odpadů v obci je zajištěno na jednom sběrném místě v obci, které je,
schvá|eno obecně závaznou vyh|áškou obce. Sběrný dvůr obec nemá. orúhv
tříděného odpadu jsou papír, plasty, sklo, kartonové oba|y, kovový odpad. Počet
sběrných kontejnerů:4 kontejnery 1100 l na plast, 2 kontejnery 1100 | na papír,
2 nádoby 1100 | na sklo, 1 nádoba 1'20 l na kovy.

3) Z uvedeného výčtu kontejnerů v bodě 2) jsou 3 ks kontejnerů o objemu 1100 l ve
v|astnictví společnosti EKo.KoM.

4) Svoz kornunálního a vytříděného odpadu zajišťuje spo|ečnost Marius Pedersen, a. s.
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