
  
Město Ústí nad Orlicí 

Sychrova 16 
56224 Ústí nad Orlicí 1 

 
Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

v souladu s §2 zákona č. 106/1999 Sb., se na město Brno vztahuje informační povinnost 

poskytovat všechny údaje, se kterými disponuje nebo by disponovat měla. Na město Brno se 

vztahuje tzv. úplná informační povinnost. 

 

Ráda bych Vás touto cestou ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, požádala o sdělení následujících informací: 

 

� Jakým způsobem má Vaše obec vyřešený systém nakládání s komunálním odpadem, 

(zejména prosím o informaci, jako obecnou vyhláškou a jakým způsobem je stanoven 

poplatek za komunální odpad) 

� Jaká částka je pro občany stanovena jako platba za komunální odpad 

� Jakou částku celkem obec ročně (prosím o údaj za poslední kalendářní rok, pokud je 

k dispozici, nebo za rok předcházející) vybere z plateb za komunální odpad 

� Jak vysoká je pokuta za neuhrazené poplatky za komunální odpad a kolik takových 

pokut bylo uloženo za období posledních tří let 

� S kým má Vaše obec uzavřenou smlouvu o likvidaci komunálního odpadu, (prosím i o 

kopii této smlouvy) 

� Kolik odpadu ročně vyprodukuje sama obec a jakým způsobem je zajištěna úhrada za 

likvidaci tohoto odpadu 

� Jakým způsobem je hrazena likvidace odpadu vyprodukovaného obecním úřadem 

� Kolik případů nelegálních skládek odpadu řešila Vaše obec v období od 1. 1. 2010 

do 1. 1. 2013 (tento bod vypustit u statutárních měst, které se děli na městské části 

nebo obvody, i s tím bodem to pak poslat jen dvěma částem/obvodům v daném městě) 

� V kolika případech se podařilo prokázat spáchání přestupku, (především dle § 

47 zákona č. 200/1990 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb.), nebo správního deliktu 

založení černé skládky 

� Jaké celkové náklady na likvidaci černých skládek obec vynaložila za toto 

období 

� Jaká je podoba systému recyklace komunálního odpadu ve Vaší obci 



� Kolik zde existuje míst pro sběr tříděného odpadu volně přístupných na ulici a 

jaký druh odpadu tam lze umístit 

� Kolik se zde nachází sběren odpadu, sběrných dvorů, a jaký druh odpadu 

vybírají 

 

Požadované informace prosím zašlete na uvedenou e-mailovou adresu  

 

Předem děkuji za odpovědi na mé dotazy. 

 

7. 3. 2014       
   T. P. 
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SDĚLENÍ  
 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1990 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně k odpadovému 
hospodářství města, sdělujeme k jednotlivým otázkám uvedeným v žádosti následující: 
 
ad.1) Město Ústí nad Orlicí nakládá s komunálním odpadem ve smyslu obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2006 ze dne 4.12.2006  - Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí 
č. 3/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu a o stanovení systému nakládání se stavebním 
odpadem. viz  http://www.ustinadorlici.cz/urad/pravni-predpisy/obecne-zavazne-vyhlasky/. 

              Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013 ze dne 9.12.2013 - 
Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2013 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad). 
viz http://www.ustinadorlici.cz/urad/pravni-predpisy/obecne-zavazne-vyhlasky/ 

 
ad.2) Na území města Ústí nad Orlicí se vybírá místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Pro rok 2013 je poplatek stanoven ve výši 550,- Kč. 

 
ad.3)  V roce 2013 vybralo město Ústí nad Orlicí za místní poplatek za provoz systému od 

občanů a rekreantů částku ve výši 7.443.90,- Kč. 
 
ad.4)  U poplatku za provoz systému se nejedná o pokutu, ale o navýšení místního poplatku, 

které činí 100% z dlužné částky (neuhrazené částky). Navýšení bylo provedeno celkem 
u 924 osob. 

 
ad.5)  Město Ústí nad Orlicí má uzavřenou Smlouvu o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, 

využití a odstraňování komunálního odpadu se společností EKOLA České Libchavy 
s.r.o. a dále Smlouvu o dílo se společností TEPVOS, spol. s r.o. na provozování 
sběrného dvora (kopie uvedených smluv jsou přílohou tohoto sdělení). 

 
ad.6)  Město Ústí nad Orlicí vyprodukovalo v roce 2013 celkem 4781 tun odpadů. Úhrada za 

likvidaci těchto odpadů je zajištěna měsíčně na základě faktur od jednotlivých partnerů 
dle skutečného množství likvidovaných odpadů v daném období. 

 

 

        Město Ústí nad Orlicí 
          Odbor životního prostředí 

T. P.  
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ad. 7)  Město Ústí nad Orlicí má na svoz a likvidaci odpadů vyprodukovaných provozem úřadu 
uzavřenou smlouvu se společností EKOLA České Libchavy s.r.o. a úhrada za tuto 
službu je prováděna jednou ročně převodem na účet. 

 
ad. 8) Město Ústí nad Orlicí v období let 2010 – 2013 neřešilo ve správním řízení žádné        

případy černých skládek. 
          Celkem bylo v tomto období zlikvidováno 26 černých skládek s celkovými náklady                    

459.936,60 Kč. 
 

ad. 9) Sběr a předání k recyklaci separovaného odpadu v našem městě zajišťuje společnost  
EKOLA České Libchavy s.r.o. 

            Ve městě Ústí nad Orlicí je celkem 64 stanovišť na separovaný odpad.   Na jednotlivých     
            stanovištích jsou barevné kontejnery na plast, papír, bílé a barevné sklo. 
            Na území města Ústí nad Orlicí jsou 3 sběrny surovin – AL POHODA s.r.o., SKB s.r.o.,  

Recycling – kovové odpady a.s. a 1 sběrný dvůr, který provozuje společnost TEPVOS, 
spol. s r.o. 

            Seznam odpadů, které mohou od občanů vybírat  jednotlivé  společnosti,  najdete   na 
těchto webových stránkách:                 
http://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj/index.php?stranka=1&akce=all&mz=&kod=&kz=&podmin
ka=1&page=1&osoba=&zuj_kod=&orp_kod=&okr_kod=&ic=&idkod=&ulice=&psc=&obec=  

  
 

 
 
 
        Mgr. Tomáš Kopecký 
       vedoucí odboru životního prostředí 


