
!ádost o informace ve smyslu zákona !
". 106/1999 Sb. 

V  Tet"icích dne  23. b#ezna 2017 

Dobr$ den, 

ve smyslu zákona ". 106/1999 Sb., o svobodném p#ístupu k informacím, vás tímto %ádám o poskytnutí 

informací informací t$kajících se zp&sobu realizace t#íd'ní a nakládání s odpady v obci: 

1) Jak$ je po"et svozov$ch míst komunálního odpadu a vyhlá(kou ur"ená v$(e poplatk& za komunální 

odpad pro obyvatele obce, p#ípadn' firmy zde sídlící, 

2) Jak$m zp&sobem je zaji(t'na mo%nost t#íd'ní odpad& v obci, jaké vybavení mají sb'rná místa ( 

a. po"et  sb'rn$ch míst a sb'rn$ch dvor&,  

b. druhy t#íd'ného odpadu (nap#íklad papír, plasty, kartony, plasty), 

c. celkov$ po"et sb'rn$ch kontejner& "i nádob a jejich typ (nap#. kontejner 1100L kovov$, 
kontejner na (aty, nádoba na zá#ivky, kontejner 800L plastov$, velkoobjemov$, podzemní…), 

3) vyu%ívají se pro t#íd'ní odpadk& kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uve)te typ 

kontejneru a jeho vlastníka (nap#íklad kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov) 

4) Název svozové spole"nosti zaji(*ující svoz komunálního a vyt#íd'ného odpadu 

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona ". 106/1999 Sb. %ádám o potvrzení p#edpokládané v$(e úhrady náklad&, 
budou-li ú"továny. 

Informace %ádám poskytnout v elektronické form' do datové schránky wtwd3ds.!

Za jejich poskytnutí p#edem d'kuji. 

Martin Ambros,!

narozen 4.3.1973 

!

Tyr(ova 153!

664 17 Tet"ice!
martin.ambros@mac.com !

DS: wtwd3ds 



 

 

Obec Odunec, Odunec 6, 675 55 Hrotovice, IČ: 00378275 

 

VEc: OdpovE@ na žádost doručenou OÚ Odunec dne 25. 3. 2017 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  

 

1) Komunální odpad je svážen od jednotlivých nemovitostí  - sbEr do nádob (popelnice), tzn., nemáme 
v obci žádné hromadné svozové místo. 

Výše poplatku za svoz a uložení komunálního odpadu v obci Odunec dle platné OZV: 

300Kč za každou osobu, která je nahlášena k trvalému pobytu v obci       

300Kč za každý rekreační objekt (chalupu) 

2)Počet sbErných míst na tUídEný odpad v obci: 2, sbErný dv]r v obci není, je využíván sbErný dv]r sousedního 
mEsta Hrotovice.  

Druhy tUídEného odpadu v obci: papír, plast, sklo čiré, sklo smEsné, biologicky rozložitelný odpad (BRKO) 

Počet kontejner] na tUídEný odpad: 7 

1x 1 100 L papír, 2x 1 100 L plast ve smEsi s nápojovým kartonem, 1x 1 300L sklo čiré, 1x 1 100L sklo 
smEsné, 1x 1 100L bio odpad, 1x velkoobjemový kontejner bio odpad 

3)Kontejnery na tUídEný odpad nejsou ve vlastnictví obce. 

Vlastníci kontejner]:  

ESKO – T (papír, plast, sklo čiré, sklo smEsné, bio odpad) 

ZD Hrotovice (bio odpad) 

4) svozové společnosti zajiš[ující svoz komunálního a vytUídEného odpadu: 

ESKO – T: papír, plast, sklo čiré, sklo smEsné, bio odpad 

ZD Hrotovice: bio odpad 

TSMB : pravidelný svoz KO 

 

Výše úhrady za poskytnutí informací činí: 0 Kč 

V Odunci dne: 27. 3. 2017      

S pozdravem 

Milan Šabatka, starosta obce Odunec 


