
ŽÁDOST 
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Povinný subjekt: 
Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová 
 
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
   
 
Vážení, 
 
v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
žádám o poskytnutí následujících informací resp. podkladů:  
 

- Jmenovité složení pracovní skupiny pro odpadové hospodářství, o které mluví pan Mička na 
zastupitelstvu města pod bodem 18. ca. od času 16:35. 

-  Jak tato pracovní skupina vznikla a kdo jmenoval jejich členy? 
- Odpověď na otázku, kdo přišel s nápadem vyvážet směsný komunální odpad jen jednou 

měsíčně? Kdo tuto frekvenci svozu inicioval a při jaké schůzi to poprvé zaznělo? 
- Co byla primární motivace snížit frekvenci svozu SKO na jednou měsíčně? 

 
Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě na e-mailovou adresu  
 
S Pozdravem  
 

Způsob poskytnutí informace: e-mailem  
 
Dne: 14. 02.2019 
 
Odpověď na žádost: 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 08. 02. 2019 zasíláme požadované  

Dotaz: 
- Jmenovité složení pracovní skupiny pro odpadové hospodářství, o které mluví pan Mička 

na zastupitelstvu města pod bodem 18. ca. od času 16:35. 
Odpověď: 



- Protože z této pracovní schůzky nebyl pořizován zápis, nelze přesně uvést, kdo se 
schůzky účastnil. Nicméně je možné konstatovat, že se schůzka konala za účasti osob, 
které profesně odpovídají za agendu poplatku za komunální odpad plus vedení města 
(starosta, místostarostové, vedoucí odboru majetku a KH, vedoucí odboru finančního, 
jednatelka Technických služeb). 

 
Dotaz: 

-  Jak tato pracovní skupina vznikla a kdo jmenoval jejich členy? 
Odpověď: 

- Jak je výše uvedeno jednalo se o neformální pracovní jednání, členové schůzky nebyli 
předem jmenováni. 

 
Dotaz: 

- Odpověď na otázku, kdo přišel s nápadem vyvážet směsný komunální odpad jen jednou 
měsíčně? Kdo tuto frekvenci svozu inicioval a při jaké schůzi to poprvé zaznělo? 

Odpověď: 
- Vzhledem k tomu, že tento návrh je součástí návrhu materiálu pro radu města, který byl 

předkládán na jednání rady města dne 26. 11. 2018, byl tento záměr projednáván před 
zpracováním materiálu (materiál je dle data zpracován a připomínkován v době od 14. do 
19. 11. 2018). 

 
Dotaz: 

- Co byla primární motivace snížit frekvenci svozu SKO na jednou měsíčně? 
Odpověď: 

- Hlavním důvodem pro tento návrh jsou a byly vysoké náklady na svoz. 
 
   
 

S pozdravem  
 

Bc. Viera Mazalová 
Vedoucí odboru 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
Datum zveřejnění informace: 14.02.2019 


