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V Hoře Svatého Šebestiána' dne24.3.2017

z1izN1lM o POSKYTNUTÍ INFoRMACE

obec Hora Sv. Sebestiána, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení $ 2 odst' 1 zákona
ě.10611999 Sb., o svobodném přísfupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o svobodnémpřístupuk informacím"),zveřejňuje podie ust. $ 5 odst.3 v souladu s
ust. $ 14 odst. 6 zákota o svobodném přístupu k informacím tento zéunam o poskýnuté
informaci:

Datum podání; 22.03.2017
Žadatel: ***

obsah poŽadované informace :
Záďost o poskýnutí následující informace:
- kopii/sken smlouvy uzavřené mezi obcí Hora Sv. Šebestiána a firmou
týkajícíse vzájemné spolupráce' resp. výstavby VTE

APB Plzeň

Způsob vyřizeni:
Kopie smlouvy o vzájemné spolupráci při výstavbě VTE mezi obcí Hora Sv. Šebestiána
a společností APB Plzeň byla žadateli osobně předana na obecním úřadě dne 22.3.2017 .
Za poskytnutí informací nebyly účtovány náklady.

Žádo st vyřizov ala: Iveta Kovaříková
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V Hoře Svatého Šebestiána, ďne243.2017

Z^ZN^M o PoSKYTNUTÍ INFoRMACE
obec Hora Sv. Šebestiána, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení $ 2 odst. I zákona
ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákono svobodném přístupu k informacim"), zveřejňuje podle ust. $ 5 odst.3 v souladu s
ust. $ 14 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím tento zťutam o poskytnuté
informaci:

Datum podání : 22.03.2017
Žadatďt: ***

obsah požadované informace
Žádost o poskýnutí následující informace:
- počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za
komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící
jakým
způsobem j e zqištěnamoŽnost tříděníodpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná
místa: a) počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b) druhy tříděného odpadu (např. papír,plasty,kar1ony),
c) celkový počet sběrných kontejnerů či nádob ajejich typ (např. kontejner
1100l kovový, kontejner na šaty, nádoba nazáŤivky, kontejner 8001 plastový,
velkoobjemový, podzemní. " .)
- vylžívajíse pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud
ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (např. Asekol' Ekokom, Elektrowin,
Diakonie Broumov)
- název svozové společnosti zajišt'ujícísvoz komunálního a výříděného odpadu
:

Způsob vyŤízení:
Informace o způsobu rea\izace třídění a nakládání s odpady v obci, počty nádob a výše
poplatků byIy Žadatelízas|ány dne22.3"2017 do datové schránky.
Za poskýnutí informací nebyly účtovány náklady.
Žáďost vyřizovala: Iveta Kovaříková
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V Hoře Svatého Šebestiána, dne24'3.2011

ZAZNAM O POSKYTI{UTI INFORMACE
obec Hora Sv. Sebestiána, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení $ 2 odst. I zákona
ě. 106l1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o svobodném přístupu k informacím"), zveŤejňuje podle ust. $ 5 odst. 3 v souladu s
ust. $ 14 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k inforrnacím tento záznam o poskýnuté
informaci:
Datum podání : 21,.02.2017
Žad'atel: ***

obsah poŽadované inťormace :
Žádost o poskýnutí následuj ícíinformace
- zaslání investičních plánů obce na rok201'7, resp. Seznam stavebních projektů, které
jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány zrczpočtu obce nebo jiných
veřejných rozpočtů
- u těchto projektů žádáme o: název projektu
stručný popis projektu
rozpočet projektu v mil. Kč
plánovaný termín započ,etíproj ektu
předpokládaný termín výběrového Ťízenína dodavatele
:

Způsob vyŤízení:
odpověď o žádných investičních plánech pro rok 2017 byla žaďateli zas|ána dne 22.2.2017
do datové schránky"
Za poskynutí informací nebyly účtovány náklady.

Žádost vyřizov ala: Iveta Kovaříková

