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Věc: Poskytnutí informací v souladu se z.č.106/1999 Sb. 

	 Obec Prackovice nad Labem, zastoupená starostkou Mgr. Andreou 
Svobodovou Křešovou, sídlem Prackovice nad Labem 54, Prackovice nad 
Labem 411 33, na základě vaší Žádosti o poskytnutí informace dle zákona 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 25.3.2017, přijaté 
dne 27.3.2017 pod č.j. 172/2017, vám tímto sděluje následující: 

1. V příloze Vám zasíláme OZV 2/2016 obce Prackovice nad Labem o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. D8le zasíláme v 
příloze OZV 1/2015 obce Prackovice nad Labem, kterou se stanoví 
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systém komunitního 
kompostování. Tyto vyhlášky podrobně popisují způsob, jakým v našich 
obcích (Prackovice + Litochovice nad Labem) funguje odpadové 
hospodářství. Dále připojujeme statistiku výsledků odpadového 
hospodářství při srovnání období před zavedením nového systému a po 
plném zprovoznění systému nového. Tyto dokumenty odpovídají na 
vaši otázku č.1 ohledně poplatků a počtu svozových míst (nádob) na 
KO. Přibližně se jedná o 205 nádob 110l (popř.240 l - z toho cca 10 ks), 
14 plechových kontejnerů 1100 litrů pro zahrádkáře a bytové domy, + 
7ks pro podnikatelské subjekty. Tato čísla se v čase proměňují, ale 
řádově zůstávájí na stejné úrovni. 

2. a) počet sběrných míst - 5 (2+2 v každé obci + centrální sběrné místo v 
areálu ČOV v Prackovicích). 

b) druhy odpadu shromažďovaného i) v lokálních sběrných místech 
(2+2) - sklo, textil, drobné elektrospotřebiče, ii) domácí sběr - plast 
směsný (žlutý pytel), PET (černý pytel), papír (modrý pytel), plech, 
drobné kovy (červený pytel), zelený odpad (domácí kompostéry + 
centrální místo na zelený odpad), iii) centrální sběrné místo - velké 
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elektrospotřebiče (Asekol+ Elektrowin) + úprava svezených surovin v 
pytlích. 
c) celkový počet kontejnerů - 800 l (1ks) na drobné elektrospotřebiče - 
vlastník Elektrowin, 1000 litrů (1ks) textil (Revenge, s.r.o.), 800 l (4ks) 
sklo (Ekokom). 

3. Vlastníci kontejnerů - Elektrowin, Asekol, Revenge, AVE (svozová 
firma). 

4. Svozová firma obce - AVE, s.r.o. 

Přílohy: 
1. OZV 2/2016 obce Prackovice nad Labem o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

2. OZV 1/2015 obce Prackovice nad Labem, kterou se stanoví Systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systém komunitního kompostování 

3. Statistika výsledků odpadového hospodářství při srovnání období před 
zavedením nového systému a po plném zprovoznění systému nového 

4. Prezentace systému odpadového hospodářství obce - 2 dokumenty 
5. Dopis občanům vysvětlujícím způsob kalkulace bonusů za sběr surovin 

     
V případě dalších dotazů se neváhejte na nás opět obrátit. 

S pozdravem 
Za obec Prackovice nad Labem dne 31.3.2017 

Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
starostka obce    

Odesláno DS wtwd3ds dle požadavku tazatele dne 25.března 2017,  
doručeno 27.3.2017, čj.172/2017.  


