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

Dobrý den obracím se na Městský úřad Stříbro s násl. individuálními
dotazy.
Vaše odpověď mě zajímá.
Žádám vás o písemné zodpovězení níže popsaných dotazů. Vaši
písemnou odpověď žádám doručit písemně prostřednictvím datové
schránky.
Žádám vás o obyčejné elektronické naskenování o přiložení kopie tohoto
samotného písemného podání s potvrzeným záznamem o tomto
písemném podání a to, vč. přiložení k této písemnosti elektronicky
naskenované obyčejné kopie samotné žádosti o poskytnutí informace.

ČÁST A
Jaké eviduje obec dle vyhlášky resp. upřesnit právní předpis a stanovenou výši
částky jednotlivě o Místních poplatcích za komunální odpad, Poplatek za psa,
poplatek za užívání veřejného prostranství
Kolik činily neinvestiční výdaje
(celkem za rok 2019/2020)

základní

školy,

které

zabezpečovala

obec

Otázka: Jaké jsou finanční programy podpory a kolik jich město má. Čeho se
týkají individuální dotace.
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Otázka: Jaké má město projekty spoluorganizované Evropskou unií EU. O jaké
a o kolik takových evropských projektů se stará Město Stříbro.
Otázka: Má Město Stříbro Infocentrum jak se nazývá kdo je jeho
provozovatel. Kolik Město Stříbro navštívilo turistů z jiných regionů v roce
2019/2020.
Otázka: Jaké Město Stříbro nabízí městské služby. Má Město Stříbro sociální
služby jakého charakteru kdo je provozovatel této sociální služby.
Otázka: Kdo je ve městě Stříbro veřejný autobusový dopravce. Kdo je ve
městě Stříbro veřejný železniční dopravce. Kolik cestujících se přepraví za
jeden rok. Kdo se stará o zimní údržbu silnic kdo je provozovatel. Jaké jsou
roční náklady na tuto údržbu.
Otázka: Kteří místní provozovatelé a kolik jich Město Stříbro má k dispozici a
jsou pro Město Stříbro důležitými ekonomickými partnery. O jak vysoké
finanční částky, resp. dary se jedná za rok.

ČÁST B
1)
Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená
výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy
zde sídlící
2)
Jakým způsobem je zajištěna možnost
vybavení mají sběrná místa

třídění

odpadů

v

obci,

jaké

a.
b.
c.

počet sběrných míst a sběrných dvorů,
druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např.
Kontejner
1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner
800L 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.
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Kolik bylo městem Stříbro vydáno rozsudků k právnímu předpisu dle zákona č.
106/99 Sb.
Kolik činily finanční náklady na soudy.

Odpověď tímto žádám
schránky.

Doručuje se:
1.
Město Stříbro

doručit

písemně

DS

elektronicky

do

datové

gkub5mb

Přílohy:
0
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