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

V  Tetčicích dne  21. 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 800L 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 č.  106/1999 Sb. žádám o potvrzení  předpokládané výše úhrady
nákladů, budou-li účtovány. 

Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky twd3ds.
Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

Martin Ambros,

narozen 4.3.1973 

Tyršova 153

664 17 Tetčice

martin.ambros@mac.com
DS: wtwd3ds 

                                               



Obecní úřad  Kudlovice
  ____________________________________________________________
 Kudlovice 39, 687 03 Babice, tel.: 572 585 075, e-mail: obec@kudlovice.cz

VÁŠ DOPIS ZN.                
ZE DNE: 21. března 2017

NAŠE ZNAČKA: 20/2017
VYŘIZUJE: Bednaříková

DATUM: 29.3.2017

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu            
k informacím

Na základě žádosti ze dne 21.3.2017 doručené dne 23.3.2017, Vám sdělujeme následující 
informace:

1) Počet svozových míst komunálního odpadu: každý rodinný dům v obci má nádobu 
určenou k ukládání komunálního odpadu a tyto nádoby jsou pravidelně vyváženy 
svozovou firmou (cca 380 nádob). Vyhláškou určená výše poplatku za komunální 
odpad je Kč 500,-/poplatník/rok. 

2) Zajištění možnosti třídění odpadů v obci:

a) počet sběrných míst v obci: 5
b) druhy tříděného odpadu: papír, sklo, plast, kov, textil
c) počet kontejnerů celkem: 25, z toho 2 kusy na textil, 23 kusů/ 1100 l.

3)  Pro třídění odpadů se využívají i kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce, a to 
plastové kontejnery 1100 l ( Sdružení obci pro výstavbu skupinového vodovodu 
v oblasti  „Babicko“.

4) Svoz komunálního odpadu zajišťuje  firma  Odpady - Třídění - Recyklace a.s., 
Průmyslová 1153, 686 01  Uherské Hradiště, IČO: 63483980.
Svoz vytříděného odpadu zajišťuje Sdružení pro výstavbu skupinového vodovodu 
v oblasti Babicko, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Kudlovice, IČ 60369817.

Tyto informace se žadateli poskytují bezplatně. 

S pozdravem

RNDr. Josef Snopek,
starosta

                                               


