Obec H o l a s i c e , Václavská 29, 664 61

Naše značka : HOLA -302/2017
Vyřizuje : L. Ungrová

V Holasicích 3. dubna 2017

Věc : Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Dobrý den,
na základě Vaší žádosti ze dne 21.3.2017, pod č. j. HOLA-302/2017 a
v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, vám k této sdělujeme následující :
Ad 1) cituji : „Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená
výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící“
konec citace
Poskytnutí informace : veškeré tyto informace jsou uvedeny v obecně závazných
vyhláškách OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce a výše poplatků za komunální odpad je stanoven OZV č.
3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, které jsou veřejně přístupné
na www.holasice.cz
Ad 2) cituji : „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)“ konec citace
Poskytnutí informace : veškeré tyto informace jsou uvedeny v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce, která je veřejně přístupná na www.holasice.cz
c. Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100
L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový,
velkoobjemový, podzemní…)“ konec citace
Poskytnutí informace:
www.holasice.cz, e-mail: starosta@holasice.cz
Tel. +420 547 229 362
IČO: 00488143
DIČ: CZ00488143
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Typ kontejneru

Velikost

Provedení

Obec

Papír
Plast směsný
Sklo čiré
Sklo čiré
Sklo směsné
Nápojový karton
Bioodpad
Textil prevence
Na baterie a
akumulátory
Malé
elektrospotřebiče
CELKEM

1100 l
1100 l
1100 l
1100 l
1100 l
1100 l
1100 l
2,5 m3

Plast
Plast
Kov
Plast
Plast
Plast
Plast
Plech
Plech

2
8
2
2
3
2
-

Svozová firma
KTS
ASEKOL
4
1
1
1
1
2
1

0,5 m3

Plech

-

-

1

19

10

2

Vybavení kontejnery na sběrném dvoře je uvedeno v Provozním řádu sběrného
dvora, který je veřejně přístupný na www.holasice.cz
Ad 3) cituji : Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou e vlastnictví
obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka.
Poskytnutí informace : Ano, využívají od svozové společnosti KTS Ekologie s.r.o. a
společnosti Asekol, viz tabulka výše.
Ad 4) cituji : Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného
odpadu
Poskytnutí informace : KTS Ekologie s.r.o..
S ohledem na ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, především vzhledem k ustanovení § 11
odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a), b) uvedeného zákona, považuji tuto poskytnutou
informaci za úplnou, kdy byla ze strany obce poskytnuta maximální možná míra
rozsahu informací.
Mgr. Lenka Ungrová
Starostka obce
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