
Žáaost o informace Ve smys|u zákona
č' L06ft999 Sb.

V Tetčicích dne 25. března 2017

Dobý den,

ve smys|u zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
informací informacíýkajících se způsobu realizace tříděnía nak|ádání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových 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) Jakým způsobem je zajištěna možnost tříděníodpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,

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

c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich ýp (např, kontejner 1100L kovoý,
kontejner na šaý nádoba na zářivky, kontejner 800L p|astouý, ve|koobjemoý, podzemní'..),

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

Název svozové spo|ečnosti zajišťujícísvoz komuná|ního a vytříděného odpadu

Ve smys|u 5 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané uýše úhrady nák|adů,
budou-|i účtovány.

Informace Žádám poskytnout v e|ektronické formě do datové schránky wtwd3ds.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.

4)
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Ve Viničných Šumicích 04,04.2017

Poskytnutí informace dle zákona č. l06/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím.

Na základě žádosti ze dne 25. 3. 2017, která je vedena u obecního úřadu Viničné Šumice
pod č. j.oÚ V.Š./00193l20I7,Vám v souladu s ustanovením $ 14 odst. 5 písm. d)
zátkona ě, |0611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
předkládáme požadované informace.

Žadete o poskýnutí informací ýkajících se způsobu rca|izace třídění a nakládání s odpady v obci.
Sdělujeme následující:

1) Poěet svozoých míst komunálního odpadu je 470 a obecně závaznouvyhláškou je výše
poplatků 500 Kě/poplatníka nebo objekt . Více informací na www.vinicne.sumice.cz v sekci
obecní úřad - dokumenty obce _ obecně zánazné vyhlšky' kde je ozv ě.2120|6 o místních
poplatcích.

2) a) poěet sběrných míst _ 5 a sběrný dvůr - žádný.
b) papír, plast, nápojové kartony, sklo barevné abí|é, kovy, bioodpad.
c) celkoý poěet kontejnerů - 29 ks - l l00 litrů, 4 kusy plastoých popelnic 240 |itrŮ na
kovy a potravinářský olej, vanový kontejner . 3 ks.
Více informací oZY ě' |12015 o nakládání s odpadem.

3) ve výpůjčce máme kontejnery od společnosti EKo.KoM.
4) svozová ťtrmazajišťující svoz komunálního a výříděného odpadu je AVE CZ odpadové

hospodářství s.r.o.
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