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Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec

JUDr. Lukáš Frencl
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon, e-mail:
Datum vydání

MUZA 17407/2013
Ing. Alena Kubíčková
415 736 451, kubickova@mesto-zatec.cz
04. 07. 2013

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí poskytuje na základě
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu i informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“) název a identifikační čísla subjektů, které v současné době zajišťují pro
Město Žatec služby v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikaci a veřejnou zeleň
zároveň s datem vypršení platnosti uzavřených smluv s uvedenými subjekty.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec (http://mesto-zatec.cz)

S pozdravem

Bc. Tomáš Trávníček
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí
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Otázky žadatele:
1.

2.

Název a identifikační číslo subjektu (subjektů), který (-é) v současnosti zajišťuje (-í)
pro Vaši obec služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikaci a veřejnou
zeleň. Jmenovitě se jedná:
a. službu svozu směsného komunálního odpadu (kat. č. 20 03 01)
b. službu svozu separovaných odpadů (papíř - kat. č. 20 01 01, sklo - kat. č. 20 01 02,
plasty - kat.č.20 01 39
c. službu svozu objemného odpadu (kat. č. 20 03 07)
d. službu svozu nebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů, pokud jsou
výše uvedené služby Vaší obci poskytovány
e. službu zimní údržby komunikací
f. službu letní údržby komunikací
g. službu údržby veřejné zeleně
Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby dle bodu
1. výše
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Otázka č. 1

Otázka č. 2

Služba

Název subjektu
poskytujícího službu

IČ subjektu
poskytujícího
službu

Datum vypršení
platnosti a
účinnosti smlouvy

Svoz komunálního
odpadu

Marius Pedersen a. s.

42194920

31.12.2013

Marius Pedersen a. s.

42194920

30.6.2014

b)

Svozu
separovaných
odpadů

Marius Pedersen a. s.

42194920

31.12.2013

c)

Svoz
velkoobjemových
odpadů

Svoz nebezpečných
Marius Pedersen a. s.
odpadů

42194920

31.12.2013

Písmeno

a)

d)

e)

f)

g)

Zimní údržba
komunikací

Technická správa
města Žatec, s.r.o.

22792830

31.12.2013

Letní údržba
komunikací

Technická správa
města Žatec, s.r.o.

22792830

31.12.2013

Údržby veřejné
zeleně

Technická správa
města Žatec, s.r.o.

22792830

31.12.2013
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