OBEC VELKÁ POLOM
ROK 2013
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi
povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
___________________________________________________________________________
Informace o subjektech poskytujících Obci Velká Polom služby v oblasti nakládání
s odpady, služby zimní údržby komunikací, služby letní údržby komunikací, služby údržby
veřejné zeleně
Informace zpracovala: dne 24.07.2013, Ing. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu
Informace zveřejněna dne 24.07.2013
Předmět žádosti:
1. Název a IČ subjektu (subjektů), který (-é) v současnosti zajišťuje (-í) pro obec služby
v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. Jmenovitě se jedná o:
a. službu svozu směsného komunálního odpadu (kat. č. 20 03 01)
b. službu svozu separovaných odpadů (papír - kat. č. 15 01 01, sklo – kat. č. 15 01 07,
plasty – kat. č. 15 01 02)
c. službu svozu objemného odpadu (kat. č. 20 03 07)
d. službu svozu nebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů,
pokud jsou výše uvedené služby Vaší obci poskytovány,
e. službu zimní údržby komunikací,
f. službu letní údržby komunikací,
g. službu údržby veřejné zeleně.

2. Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby dle bodu 1.
výše.
Poskytnutí informace:
1. Služby:
a) v oblasti nakládání s odpady v rozsahu bodů a. až d. poskytuje Obci Velká Polom
na základě smluvního vztahu oprávněná osoba pro oblast nakládání s odpady,
společnost OZO Ostrava s.r.o., IČ 623 00 920, se sídlem Ostrava, Frýdecká
680/444, PSČ 719 00.
b) v oblasti zimní údržby komunikací si zajišťuje Obec Velká Polom svépomocí a na
základě smluvního vztahu s FPO Jindřich Hrbáč, IČ 623 26 805, se sídlem Velká
Polom, Osvoboditelů 19, PSČ 747 64.
c) v oblasti letní údržby komunikací si zajišťuje Obec Velká Polom svépomocí.
d) v oblasti údržby veřejné zeleně si zajišťuje Obec Velká Polom svépomocí.
2. Smluvní vztahy se subjekty dle bodu 1. a) a bodu 1 b) jsou uzavřeny na dobu neurčitou.

