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Obec Bratřice, 395 01 Pacov 
Tel.: 565 442 259           IČO: 247871         Č. účtu: 13422-261/0100 

E-mail: obec@bratrice.cz                                                                          www.bratrice.cz   

 

 

Žadatel: Martin Ambros, Tyršova 153, 664 17 Tetčice 

 

 

Číslo jednací: INF 1/Ro/2017 

Datum: 3.4.2017 

 

 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Dne 27. 3. 2017 obdržel obecní úřad obce Bratřice Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svo-

bodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací: 

1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za ko-

munální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící. 

2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná 

místa: 

a. Počet sběrných míst a počet dvorů 

b. Druhy tříděného odpadu (např. papír, plasty, kartony, plasty) 

c. Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100 l ko-

vový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky,  kontejner 800 l plastový, velkoobjemový, 

podzemní …) 

3. Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, 

uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, 

Diakonie Broumov) 

4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu. 

 

 

Obecní úřad Bratřice poskytuje následující informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném 

přístupu k informacím: 

1. Počet a informace ke svozovým místům je k dispozici na internetových stránkách Svazku obcí 

mikroregionu Stražiště, viz odkaz: http://www.straziste.cz/?cat=129. V obci Bratřice je pak 

75 popelnic pro svoz komunálního odpadu. Vyhláškou určená výše poplatku za svoz komu-

nálního odpadu je ve výši 500,- Kč / rok / trvale bydlící obyvatel a ve výši 500,- Kč / rok / 

rekreační chalupa či chata. Výše poplatku komunálního odpadu pro sídlící společnosti není 

řešena vyhláškou obce, ale smluvním vztahem mezi podnikajícím subjektem a svozovou spo-

lečností. 

2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná 

místa: 

http://www.straziste.cz/?cat=129


2 
 

a. Počet sběrných míst a počet dvorů: viz odkaz na web Svazku obcí mikroregionu 

Stražiště - http://www.straziste.cz/?p=14703#more-14703 

V obci Bratřice jsou 4 místa sběru tříděného odpadu. 

b.  jsou Druhy tříděného odpadu - viz odkaz na web Svazku obcí mikroregionu Stražiště 

- http://www.straziste.cz/?p=14680#more-14680 

V obci Bratřice jsou kontejnery na papír, plast směsný, sklo čiré a směsné a na bio-

odpady. 

c. Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ - viz odkaz na web Svazku 

obcí mikroregionu Stražiště - http://www.straziste.cz/?p=14680#more-14680 

Viz uvedený odkaz, část malé obce mikroregionu Stražiště, Obec Bratřice. 

3. Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? - viz odkaz na 

web Svazku obcí mikroregionu Stražiště - http://www.straziste.cz/?p=14680#more-14680 

V obci Bratřice ne. 

4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu – SOMPO, a.s. 

 

V souladu s § 5 odst. 3 bude poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách obce-

www.bratrice.cz  

 

Počet stran poskytnutých informací: 2 

 

 

 

        

         …………………………………………… 

Z. Zeman, starosta obce Bratřice 
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