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Zádost o informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb.

V Tetčicích dne 25. března 2017

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
a.

počet sběrných míst 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 SOOl plastový, velkoobjemový, podzemní. ..),

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4)

Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona
budou-li účtovány.

č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady náklad CI,

Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky wtwd3ds.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.

Martin Ambros,
narozen 4.3.1973

Tyršova 153
664 17 Tetčice
martin.ambros@mac.com
DS: wtwd3ds
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Městys Bílé Podolí
Bílé Podolí 12 , pse" 285 72
Tel/FAX 327397 197
IČO 00235997

E-mail: bilepodoli@mybox.cz

Martin Ambros
DS: wtwd3ds

Věc:
Podání informace na žádost

K Vaší žádosti o podání informace sdělujeme:
1. Počet svozových míst je 293
2. a) počet sběrných míst tř. odpadu: 7
b) druhy tř. odpadu: papír, sklo, plasty, železo, bioodpad, odlož. ošacení
c) počet kontejnerů: 22, 800 litrových
3. Ano - AVE CZ a.s.
4. AVE CZ a.s.
Za poskytnutí informace nepožadujeme úhradu nákladů.

V Bílém Podolí 24.4.2017
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