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Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn., žádost č. 2/2017 
 
 
Předmět žádosti 
 
Povinnému subjektu byla dne 23. 3. 2017 doručena žádost, ve které žadatel požadoval 
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
týkajícím 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 (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, 
Diakonie Broumov) 
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu 

 
Způsob poskytnutí informace 
 
datová schránka ID wtwd3ds, nebo e-mail martin.ambros@mac.cz 
 
 
Poskytnuté informace 
 

1) Počet svozových míst komunálního odpadu: 
- Pro rodinné domy u hlavních komunikací v místě sjezdu. 
- Pro rodinné domy na místních komunikacích bez možnosti otáčení svozové techniky – 

2 místa Olšany, 3 místa Klášterec. 
- Pro bytové domy sběrná místa u každého vchodu – celkem 8 míst. 
- Výše poplatků pro občany Kč 500,-. 
- Podnikatelé a firmy mají samostatnou smlouvu se svozovou firmou. 

 
2) Počet a vybavení sběrných míst pro třídění: 
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- Olšany 5 sběrných míst, Klášterec 2 sběrná místa. Sběrný dvůr nemáme. 
- Papír, barevné a bílé sklo, textil, kovy. 
- 16 ks kontejnerů 1100 l na papír, 10 kontejnerů 1100 l a sklo, 6 ks kontejnerů 1100 l 

na kovy, 2 ks kontejnery na textil, 4 ks kontejnery 6m3 na BRKO. 
 

3) 1 ks kontejner velkoobjemový 6m3 ve vlastnictví Obce Ruda, kontejnery na textil 
Nadace Sova. 

4) Svozová firma: 
Suez Využití zdrojů a. s., středisko Rapotín 

 
Informace zpracoval 
 
 
…………………………… 
Ing. Aleš Janderka 

Obec Olšany 
739 083 619 

 


