
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Žádost o informace k nakládání s komunálním odpadem 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 

 Jakým způsobem má Vaše obec vyřešený systém nakládání s komunálním 

odpadem, (zejména prosím o informaci, jako obecnou vyhláškou a jakým 

způsobem je stanoven poplatek za komunální odpad) 

 Jaká částka je pro občany stanovena jako platba za komunální odpad 

 Jakou částku celkem obec ročně (prosím o údaj za poslední kalendářní rok, 

pokud je k dispozici, nebo za rok předcházející) vybere z plateb za komunální 

odpad 

 Jak vysoká je pokuta za neuhrazené poplatky za komunální odpad a kolik 

takových pokut bylo uloženo za období posledních tří let 

 S kým má Vaše obec uzavřenou smlouvu o likvidaci komunálního odpadu, 

(prosím i o kopii této smlouvy) 

 Kolik odpadu ročně vyprodukuje sama obec a jakým způsobem je zajištěna 

úhrada za likvidaci tohoto odpadu 

 Jakým způsobem je hrazena likvidace odpadu vyprodukovaného obecním 

úřadem 

 Kolik případů nelegálních skládek odpadu řešila Vaše obec v období od 1. 1. 

2010 

do 1. 1. 2013 (tento bod vypustit u statutárních měst, které se děli na městské 

části nebo obvody, i s tím bodem to pak poslat jen dvěma částem/obvodům 

v daném městě) 

 V kolika případech se podařilo prokázat spáchání přestupku, (především dle § 47 

zákona č. 200/1990 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb.), nebo správního deliktu založení 

černé skládky 

 Jaké celkové náklady na likvidaci černých skládek obec vynaložila za toto období 

 Jaká je podoba systému recyklace komunálního odpadu ve Vaší obci 



 Kolik zde existuje míst pro sběr tříděného odpadu volně přístupných na ulici a 

jaký druh odpadu tam lze umístit 

 Kolik se zde nachází sběren odpadu, sběrných dvorů, a jaký druh odpadu vybírají 

 
 
Způsob poskytnutí informace:  e-mailem 
 
Dne: 18. března 2014 
 
Odpověď na žádost: 

 obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 3/2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(http://www.mtrebova.cz/radnice/vyhlasky-narizeni) 

 viz. výše uvedená vyhláška města 
 4.623.693 Kč 
 pokuty se neukládají, při včas nezaplaceném poplatku dochází k navýšení 

poplatku dle vyhlášky a to o 100% 
 smlouva uzavřena s Technickými službami Moravská Třebová (dána do 

přílohy) 
 obec vyprodukuje (občané, budovy města, podnikatelé města) 5.859 tun a 

úhrada je částečně zajištěná z ročního poplatku za kom. odpad pro fyzické 
osoby (dle vyhlášky) a z rozpočtu města 

 hrazena z provozního rozpočtu (máme 6 popelnic a 1 kontejner) 
 cca 55 a z 90% došlo k nápravě okamžitě 
 z hlediska zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. – žádné 
 likvidace je řešena v režimu běžné denní údržby (nelze stanovit 

jednoznačnou cenu) 
 86 míst, kde jsou kontejnery na plast, papír, sklo (bílé, barevné), textil 
 sběrny 2x (IČ 60893044 a IČ 27755789), sběrné dvory 2 – provozují 

Technické služby Moravská Třebová, 
seznam odpadů je uveden v Seznamu oprávněných osob k nakládání 
s odpady na webu Pardubického kraje – vyhledávání dle IČ. 
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odbor majetku města a KH 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
Datum zveřejnění informace: 18. března 2014 


