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Zadosto ooskvtnuti informací

Vážení,

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni
pozdějších předpisů. Vás tímto žádám o poskytnuti níže uvedených informaci:
l.

Název a identifikační cisto subjektu (subjektů), který (-é) v současnosti zajišťuje (-i) pro Vaši obec
služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. Jmenovitě se jedná o:
a. službu svozu směšného komunálního odpadu (kát. č. 20 03 Ol),
b. službu svozu separovaných odpadů (papír - kát. č. 1501 Ol, sklo - kát. č. 15 Ol 07, plasty -

kát č. 1501 02),
službu svozu objemného odpadu (kát. é. 20 03 07),
d. službu svozu nebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů,
pokud jsou výše uvedené služby Vaší obci poskytovány,
C.

e. službu zimní údržby komunikací,
f. službu letní údržby komunikací,
g. službu údržby veřejné zelené.
2. Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími

služby dle bodu l. výše.

Výše uvedená katalogová čísla jsou uvedena dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a
postup při udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve zněni pozdějších
předpisů.
Žádám o poskytnutí požadovaných informaci v zákonné lhůtě, a to zasláním elektronicky na emailovou
adresu akfrencl(2)/email. com.

Děkuji a jsem s pozdravem

?^
JUDr. Lukáš Frencl

dat. nar. : 11. 3. 1983
adresa trvalého pobytu: KropáČkova557, 149 00 Praha 4
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'Monika Ondryášová
Od:
Odesláno:

Monika Ondryášová [obec@trojanovice. cz]
25. července 2013 13:20

Komu:

'akfrencl@gmail. com'

Předmět:

Odpověďk žádosti o pokytnutí informaci
poskytnuti informace - odpady,pdf

Přílohy:

Dobrý den,

Na základěVaši žádosti o poskytnutí informací ze dne 17. 7. 2013 Vám zasílám v příloze vyplněnou tabulku.
S pozdravem

Moniko Ondryósovó
ObecTrojanovice
Trojanovíce 210

74401
Tel. :

556 808 565

Web: www.troianovice.cz

IC subjektu poskytujícího

Název subjektu
poskytujícího službu

Svoz směšného

komunálního

odpadu

Svoz

nebezpečných
odpadů

Zimní údržba
komunikací

Letní údržba
komunikací

;. i9.

r-i^p

'. Oftd l^fWc'!^

V^sLs ^f-f
.

Svoz objemného
odpadu

Datum vypršení
platnosti smlouvy <

f\VE Čiay lw^..i r-o.
/'Mwtíww

fá "l
Svoz separovaných
odpadu

službu

Tt^llc M
ÍJflk ^
W

t-

Dh^t- lw'/wu. \^
,

í-ff.

.

oeww

Vc/Wi olo s^ ol. 'ytífá

(<?<'<.

/ w/giď^i'ui.

{iilwz. zt-íbď^flw, ilw/<a -f.

Swi - sfph^ cl^r ^

wdwz^- ' T'^ ^/9i^í-?
H^M6i'

\IÍ Mé- fi\
f/ 1'wls

s. ^a^

l/jl-H^, i>\
fii-iH^ .

i^jfu^t i

Síi'j

\'_éh' ^y^^U\y
l hiSMutt- f1

-s
°n
f~

/

^y^ u

cioh? ^a^f-ú, '/-,

w/w
dob. 3
.

-^jr^^

tlť-ÍC^

v^'

sa>^

^ť/- /W/g^t/^l

Údržbaveřejné
zeleně

ti

.

f)^W^iyd-l-&! ^'j) ;

U^c

l ^/s^uee

^>
,

/'

