OBEC SRBEČ
IČ: 00244449
se sídlem 270 65 Srbeč 16
telefon: 313 562 333 e-mail: info@srbec.cz

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Doručené žádosti o informace v r. 2017 dle shora uvedeného
zákona a následné odpovědi stran starosty Obce
Č.j.: 31/2017
Dne 27. 3. 2017 byla prostřednictvím datové schránky doručena žádost pana M. A. o
informaci, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkajících
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, jaká vybavení mají
sběrná místa.
a) Počet sběrných míst a sběrných dvorů.
b) Druhy tříděného odpadu.
c) Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ.
3. Využívají se pro třídění odpadů kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud
ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka.
4. Název svozové společnosti zajištující svoz komunálního a vytříděného odpadu.
Odpověď:
1. Počet domácností, respektive počet čísel popisných v naší obci je 168 pro trvalé
bydlení a 20 nemovitostí sloužících jako rekreační chaty. Výše poplatků vychází dle
smlouvy s firmou, která zajišťuje odvoz komunálního odpadu. Jedná se o firmu
Marius Pedersen a.s., provozovna Rakovník 269 01, Dukelských Hrdinů 23.
2. Sběrný dvůr v obci není, na dvou místech v obci jsou umístěny velkoobjemové
plastové nádoby na třídění odpadu, papír, plast, sklo. Nádob je v obci celkem 9.
3. Na jaře a na podzim (2 x za rok) jsou přistaveny velkoobjemové kontejnery, do
kterých mají občané možnost vyhodit, odložit velkoobjemový odpad různého
charakteru, mimo nebezpečného odpadu.

Č.j.: 96/2017
Dne 20. 6. 2017 byla prostřednictvím datové schránky doručena žádost společnosti CMS,
o informaci, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkajících
se základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017 s odpovědí formou
přiloženého dotazníku.
Odpověď:
Dobrý den, veřejné osvětlení je ve vlastnictví obce a údržba prováděna svépomocí. Počet
svítidel je 70 ks. Celkový příkon soustavy veřejného osvětlení je 6120 W. Stáří svítidel
veřejného osvětlení je 51 ks do dvou let, 12 ks do 15 let a 7 ks nad 15 let. Druhy využívaných
světelných zdrojů je výbojka sodíková vysokotlaká v počtu 8 ks, 1 ks výbojky metal
halogenidové, 50 ks zářivek a 11 ks led svítidel. Nosné konstrukce veřejného osvětlení jsou
33 ks betonových sloupů, 21 ks ocelový sloup natíraný a 16 ks ocelový sloup zinkový. Stáří
rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je 100 m do dvou roků a 6000 m do
25 roků. Ano je využit inteligentní řídicí systém a obec je dostatečně osvětlena. Průměrná
doba provozu veřejného osvětlení v hodinách za rok 2016 je 3000 hodin. Roční náklady na
spotřebu el. energie veřejného osvětlení za rok 2016 jsou v e výši 58 457,-Kč. Celkové
náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016 byly ve výši 8000,-Kč a výše investic za
rok 2016 byla 3600,-Kč.
Č.j.: 141/2017
Dne 21.8. 2017 byla panem V. K. prostřednictvím emailu zaslána žádost . o informaci ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkajících se:
Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak jak?
Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky Birdgard ?
Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či
zemědělcům?
5. Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?
1.
2.
3.
4.

Odpověď zašlete prosím na uvedený mail.
Odpověď:
Dobrý den, na základě Vaší písemné žádosti Vám sděluji, že žádost nesplňuje formální
povinnosti dle zákona. Žádost musí být zaslána prostřednictvím datové schránky nebo
prostřednictvím České pošty. V žádném případě nelze odpovědět na základě žádosti
zaslané prostřednictvím emailu.

Č.j.: 169/2017
Dne 26. 9. 2017 byla prostřednictvím datové schránky doručena žádost pana R. M. o
informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o
zpřístupnění následujících informací:
1. Seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel.
2. Počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2014 do 31. července 2017 dle zákona
č. 89/2012 Sb.

Odpověd:
Dobrý den, Obec Srbeč má zřízeny dva bankovní účty u ČNB č. ú.: 94-2716221/0710 a u
KB č. ú.: 1924221/0100. Počet darovacích smluv v daném období od 1. 1. 2014 do 31. 7.
2017 obec Srbeč uzavřela celkem sedm.

Zpracoval starosta obce:
Tomáš Cimrman

