Žáaost o informace ve smyslu zákona
č. 10611999 Sb.

V

Tetčicíchdne 25, března2}I7

Dobry den,

ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
informací informací §ikajících se způsobu realizace tříděnía nakládání s odpady v obci:

1)

Jaký je poČet svozorrych míst komunálního odpadu a vyhláškou určená
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2)

Jakým zpŮsobem je zajištěna možnost tříděníodpadův obci, jaké vybavení mají sběrná místa (

r,nýše

poplatků za komunální

a.

počet sběrných míst a sběrných dvorů,

b.

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

c,

celkový poČet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na Šaty,nádoba na zářivky, kontejner BOOL plastový, velkoobjemowi, podzemní...),

3)

vyuŽÍvají se pro třídění 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 zajišťujícísvoz komunálního a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb, žádám o potvrzení předpokládané
budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky wtwd3ds.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.
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r,nýše úhrady nákladů,

Obec Polště. Polště 39. 377 01 Jindřichův Hradec
lč oosss+gr. olč czooess+gr

č,i: tos/zotl
V Polšti 37. března 2o17

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu Zákona č. 105/1999 Sb.
na mysli svozová místa pro směsný komunální odpad, jejich počet se odvíjíod
počtu vydaných paušálních známek, tzn. nádoby na směsný komunálníodpad jsou v
majetku občanůvlastnících v obci nemovitost, ať už jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu
či nikoliv. Nádoby na směsný komunálníodpad mají přistavené u svých nemovitostí,
Objemný komunální odpad je svážen jednou ročně v termínu, který je občanům oznámen

1,. Pokud máte

s dostatečným předstihem. Výše poplatku je stanovena OZV (Obecně závaznou vyhláškou,

2.

3.

zkratka je vám však jistě známa) č.2/201,5, která je kdykoliv komukoliv (tedy i Vám)
přístupná na wlvw:,pd§t*,ql . Výše poplatku činí7!O,-/rokKč na poplatníka (pro úp|nost,
abyste nemusel případně zasílat nový dotaz, dodáváme, že osvobozeny jsou děti do 6 let
věku a osoby s TP na ohlašovně, které se obci nezdržují), Dalšípodrobnosti, které by Vás
mohly zajímat jsou k dispozici na výše uvedené webové stránce ve zmiňované vyhlášce.
Výše poplatku pro podnikatelské subjekty, které jsou zapojeny do systému shromažd'ování,
750,sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů činítéž
Kč/rok,
Občanémají možnost třídit následovně: 1" sběrné místo na tříděný odpad a 3 sběrná místa
na bioodpad, sběrný dvůr v obci není. Obec Polště vlastní 3 nádoby o objemu 240l na
směsné sklo (obsluhovány jednou za1-4dní), ]. nádobu o objemu 1100la 2 nádoby o
objemu 24Ol na papír a kartony (obsluhovány jednou měsíčně),2 nádoby o objemu 1100 l
na plasty (obsluhovány jednou za 1,4 dní),2 nádoby o objemu 24Ol na drobný kovový
odpad (vyváženy dle potřeby) a 3 velkoobjemové kontejnery na bioodpad (vyváženy dle
potřeby).
občanémohou využítnádobu o objemu 240l na použitépokrmové tuky zapůjčenou
společnostíEKO - PF, s,r.o., biologická likvidace odpadů, Hlincova Hora 60, 3]371, Hlincova
Hora.

4.

Nebezpečný odpad je dvakrát ročně svážen firmou - držitelem oprávnění k nakládání
s nebezpečným odpadem. Naposledy se jednalo o firmu Čech-odpady, s.r.o., Molákova
577/34,186 Praha 8- Karlín, pobočka Lomy, okr. Jindřichův Hradec.
Tříděný odpad s výjimkou kovů svážífirma AVE CZ odpadové hospodářství, s,r.o. ,
Václavská 609/111,3]] 0I Jindřichův Hradec. Svoz kovového odpadu zajišťujeSDH Polště do
sběrny druhotných surovin, bioopad odváží zaměstnanec obce automobilem ve vlastnictví
Obce Polště do firmy lng, Petr Nouza se sídlem Horní Pěna 2.

Pevně doufám, že Vaše žádost o informace má nějaký smysluplný důvod. Poplatek za poskytnuté
informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb. u nás prozatím účtován není, nicméně návrh
sazebníku úhrad je připraven ke schválení zastupitelstvem obce,

Miroslav Pech, stalosta obce
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