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Vyřizuje | e-mail 

Bohuslava Volfová | starosta@vlckovice.cz 

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 30.03.2017 

Vážený pane, 
dne 30.03.2017 obdržel Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší (dále jen „Obecní úřad“ nebo „povinný 
subjekt“) prostřednictvím elektronické podatelny Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které požadujete, cit.: „Žádám o 
poskytnutí informací týkající 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 (např. kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie 
Broumov) 4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.“  

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. 22/2017, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o 

informace ve smyslu InfZ, která obsahuje všechny potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. 

K Vašemu požadavku uvádíme, následující:  

1) KO je svážen od každé nemovitosti zvlášť, sazba poplatku pro rok 2017 činí 600,-- Kč na poplatníka 

a rok 

2) a. sběrný dvůr nemáme, tříděný odpad (plast, papír, nápojový karton a kov) je svážen od každé  
  nemovitosti, sklo – 1 sběrné místo, oděvy – 1 sběrné místo, bioodpad ze zahrad – 1 sběrné  
  místo, elektroodpad – 1 sběrné místo 
b. plast, papír, nápojový karton, kov, sklo, oděvy, bioodpad ze zahrad, elektroodpad 
c. 4 ks kontejnerů či sběrných nádob, 1 ks nádoba na zářivky, 1 ks kontejner na šaty, 2 ks  
  kontejner 1100L kovový 

3)  1 ks Marius Pedersen Kovový, 1 ks Asekol a 1 ks TextilEco 

4)  komunální odpad – Transport Trutnov, tříděný odpad – Granplast Staré Ždánice a Marius   

    Pedersen 

Sdělení Vám zasíláme v elektronické formě do Vámi uvedené datové schránky.  

S pozdravem 

Bohuslava Volfová 

starostka obce Vlčkovice v Podkrkonoší 
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