OBEC VELKÁ POLOM
č.j. OVeP1065/2017

Velká Polom 30.3.2017

ROK 2017
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 zpracována: dne 30.3.2017 Ing. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu
Informace zveřejněna: dne 30.3.2017
Předmět žádosti:
1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určený výše poplatků
za komunální odpad pro obyvatele obce, případně zde firmy sídlící.
2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají
sběrná místa
a) počet sběrných míst a sběrných dvorů
b) druh tříděného odpadu
c) celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ.
3. Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud
ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka.
4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.
Poskytnutí informace:
1. Počet svozových míst směsného komunálního odpadu: 593, místní poplatek: 612,00
Kč/obyvatel/rok, firmy v obci: nejsou zapojeny do systému.
2. Třídění odpadů je zajišťováno prostřednictvím soustředěného místa (hnízda), ve
kterém jsou umístěny kontejnery na separovaný sběr. Sběrný dvůr není zaveden.
a) sběrných míst: 9 (+1 v objektu), sběrný dvůr: 0
b) plasty, sklo, papír, kovy (v rámci sběrné nádoba na plasty), tetrapak (v rámci
sběrné nádoba na plasty), textil, elektro, tonery, zářivky
c) 19 kontejnerů 1100 l na plasty (plast), 10 kontejnerů (zvonů) na sklo (1100 l,
1500 l, 2100 l plast, kov), 13 kontejnerů 1100 l na papír (plast), 2 kontejnery

na textil (kov), nádoba na zářivky, nádoba na tonery, nádoba na malé elektro
80 l (plast), kontejner na elektro (kov).
3. Kontejnery nejsou vlastnictvím obce. Směsný komunální odpad, sklo, plasty, papír,
kov, tetrapak - OZO Ostrava s.r.o., textil - TextilEco a.s., plasty, papír - EKO-KOM
a.s., elektro - ELEKTROWIN, a.s., tonery - KMP Bürotechnik, spol. s r.o., elektro
(malé) – REMA Systém, a.s., zářivky – EKOLAMP s.r.o.
4. OZO Ostrava s.r.o.
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