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Žádost o informace ve smyslu zákona
ČB 106,11999 Sb.

V TetČicích dne 25. března 2017

Dobrý den,

ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacirň, vás tímto žádám o poskytnutí
informací inforrnaci týkajIcIch se způsobu realizace třIděnI a nakládáni s odpady v obci:
l) jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunálni
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sIdKcI,
2) jakým způsobem je zajištěna možnost třIděnI odpadů v obci, jaké vybaveni mají sběrná místa (
a.

počet sběrných mist a sběrných dvorů,

b.

druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),

c.

celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na Šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní...),

3) výužÍvajÍ se pro tříděnI odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uved'te typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišt'ujÍcÍ svoz komunálnIho a vytříděného odpadu

0

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona Č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzeni předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky
Za jejich poskytnutí předem děkuji.

narozen

OS:
OBECN1 URt\D
VELKĹ' M ALAFI OV
Došlo

d"e'

3 !, 03, 2ů1/
,= ..,,

—"a
,l

,,
!

.

0 D: , ,.,, . .

"\5?
l

á,

^ , . ,y.. ,Á,,

'?" "' '"m

").·;":"

Velký Malahov, Č. p. 28, 346 01 Horšovský Týn

tel.: +420 379 493 150, mob.: +420 603 295 168
e-mail: podatelna@velkymalahov.cz, www.velkymalahov.cz,
IC: 00572446

Váš dopisl ze dne:

Pan

Naše značka: 5/2017
Vyřizujel linka:

Velký Malahov dne:25.4.2017

Věc: Podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
Na základě vaší žádosti sdělujeme:

O

l) Svoz komunálního odpadu v našich obcích probíhá odvozem popelnic u
jednotlivých domů. Vyhláška stanovila poplatek ve výši 450,- KČ za osobu trvale
žijící v obci a 570,- kč za objekt sloužící k individuální rekreaci. S firmami, které
sídlí v našich obcích jsou uzavírány smlouvy o zapojení do systému.
2) Každá obec má jedno místo, kde jsou uloženy kontejnery na tříděný odpad (plasty,
sklo, papír, kovy).
a) Sběrná místa - 3, sběrný dvůr v našich obcích není zřízen.
b) Plasty, sklo, papír, kovy
c) Plasty: 5 x 3200 l, 2 x 2400 l - všechny plastové.
Sklo: 3 x 2400 l - plastové
Papír: 4 x 3200 l, l x 2400 l - všechny plastové
Kovy: 3 x 1100 l - plastové
3) Od firmy Eko-Kom máme vypůjčeny: 8 x 3200 l
4) Komunální odpad sváží firrna Bytes Horšovský Týn. Tříděný odpad sváží firrna
Eko-separ Nýřany.

Václav Brichzin
Starosta obce
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