
MESTO KOSTANY
MěstskÝ úřad

TEPLICK^297
41723 Košťany

Y Praze dne 1 7. července 20l 3

věc: zádost o poskytnutí informací

Yážení,

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona ě. 106l1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí níže uvedených informací:

1. Název a identifikační číslo subjektu (subjektů), kteý (-é) v současnosti zajišťuje (-í) pro Vaši obec

služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. Jmenovitě se jedná o:

a. službu svozu směsného komunálního odpadu (kat. č. 20 03 01),

b. službusvozuseparovanýchodpadů(papír-kat.č. 1501 01,sklo-kat.č. 1501 07,plasty-
kat č. 15 01 02),

c. službu svozu objemného odpadu (kat. č.20 03 07),

d. službu svozu nebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů,

pokudjsou výše uvedené služby Vaší obci poskýovány,

e. službu zimní &drž|c.y komunikaci,
f. službu letní údržby komunikací,
g. službu ídržby veřejné zeleně.

2. Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby dle bodu l. qýše.

Výše uvedená katalogová čísla j sou uvedena dle vyhlášky 3 8 1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Kata|og odpadů), ve znění pozdějších

předpisů.

Žaaam o posky.tnutí požadovaných informací v zákonné lhůtě, a to zasláním elektronicky na emailovou
adresu akfrencl@gmail.com.

Děkuji ajsem s pozdravem

'---J---_-\_+-<_
JUDr, Lukáš Frencl
dat. nar.: 1 l. 3. 1983

adresa trvalého pobytu: Kropáčkova 557, l49 00 Praha 4
o/,

§§fu3ls



Město Koštoany
Teplická 297

4l7 23 Košt'any
lťl: 2c6400 DlČ: CZ00266400 tel. 4175ó8183 í'ax: 4l75ó8t}27

V Košťanech, dne i2.08.2013

JUDr. Lukáš Frencl
Kropáčkova 557

149 00 Praha 4

Věc: Odpověď ve sm}uslu zákona č. iOói 1999 Sb.

Na základě Vašeho dotazu ze dne I7.a7.20|3 doručerrého dne 22.07 "2013 pod číslem
jednacím 852DaB Várrr poskytujeme tyto inťormace,

S pozdravem MĚSŤO KO§ŤANY
TEpLICKÁ 997

. 4l,7 9e §P_šŤÁxv

Tomáš Svácla
starosta města

c:f,,[W-

§lužlra Název suh.iektu IC sulrjektu §*tnrn v_vpršerri
nlatnosti §ml§uvl,

svoz směsnóho kom.
ocloadu

Marius Pedersen a.s. 4219492a na dobu neurčitou

Svoz separovaných
odnadťr

Marius Peclersen a.s. 42194920 na dobu neurčitou

Svoz objemného
oclpadu

Sběrné misto Košt'any aa2664a0

Svoz nebezpečných
odoadů

Sběrnó místo Košt'any 00266400

zimníudržba
komunikaci

Svépornocí / dohoda 00266400

Letní údržba
komunikací

Svópomocí / dohoda 0a2664aCI

Udržba veřejné zeleně Svépomocí l dohoda aa2664a0


