
 
OBEC VRBICE 
  
    

 
OBEC VRBICE 
Vrbice č. 89 
691 09 Vrbice 
Účet: KB Velké Pavlovice 8624651/0100 

 
Tel: +420 519 430 303 

info@vrbice.cz 
www.vrbice.cz 

IČO: 00283738 

 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
 

Ve Vrbici dne 5.5.2017 
 

 
Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 25.3.2017 Vám sdělujeme, že: 

1. Vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele je 450,- Kč/osobu. 
Firmy sídlící v naší obci uzavírají individuálně smlouvu o likvidaci odpadů, přičemž cena 
je 1000,- Kč bez DPH za rok. Počet svozových míst komunálního odpadu je 465. 

2. a) počet sběrných míst: 7 
počet sběrných dvorů: 1 

b)  druhy tříděného odpadu: papír, plast, sklo-bílé, sklo – směsné, kov, nápojové 
kartony, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad, 
elektrospotřebiče, tonery z tiskáren, šatstvo, nebezpečný odpad, úsporné 
žárovky, zářivky 

c) velkoobjemový kovový vyklápěcí kontejner – 4ks 
 velkoobjemový kontejner kovový zepředu vyklápěcí – 1ks 
 drátěný kontejner velký – 3ks 
 kontejner na textil – 6ks 
 koš  na elektroniku – 2ks 

kontejner na nebezpečný odpad – 4ks 
nádoba na léky – 2ks 
papírová krabice na úsporné žárovky – 2ks 
papírová krabice na zářivky – 10 ks 
velkoobjemový kontejner na TKO – 2ks 
velkoobjemový kontejner kovový s lisem na papír – 1ks 
kontejner spodní výsyp 1100 l na sklo – 12ks 
kontejner horní výsyp 1100 l na papír a plasty – 18 ks 

 
3. velkoobjemový kontejner na TKO – vlastník Hantály 

velkoobjemový kontejner kovový s lisem na papír – vlastník Remat 
kontejner na textil - vlastník Charita 
koš na elektroniku – vlastník Asekol a Elektrowin 
kontejner na nebezpečný odpad – vlastník Hantály 
papírová krabice na úsporné žárovky  - vlastník Ekolamp 
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papírová krabice na zářivky – vlastník Ekolamp 
kontejner spodní výsyp 1100 l na sklo – vlastník EKO-KOM 
kontejner horní výsyp 1100 l na papír a plasty – vlastník EKO-KOM 

 
4. Svoz komunálního odpadu zajišťuje obec Vrbice. 

 
 
 

 
Náklady Vám účtovány nebudou. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
         Ludmila Varmužová 
                   Referent 
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Ve Vrbici dne 16.3.2017 

 

 
Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 23.2.2017 Vám sdělujeme, že Obec Vrbice nevede evidenci tzv. 
šikanózních informací. 
 
V roce 2015 jsme vyřídili 2 žádosti o informace a v roce 2016 taktéž (viz Výroční zprávy 
zveřejněné na webových stránkách www.vrbice.cz). 
 
Vzhledem k nízkému počtu žádostí o poskytnutí informací tuto činnost nepovažujeme za 
omezující. 
 
Náklady Vám účtovány nebudou. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
         Ludmila Varmužová 
                   referent 
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Ve Vrbici dne 23.2.2017 

 

 
Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 16.2.2017 Vám sdělujeme, že Obec Vrbice má v roce 2017 
v plánu z rozpočtu obce provádět pouze opravné  a udržovací práce pomocí vlastních 
zaměstnanců a vlastní techniky. 
Co se týká veřejných rozpočtů, 14.2.2017 jsme podali žádost o dotaci (IROP + MMRČR) na 
projekt Základní škola Vrbice – škola pro život. Jedná se o výstavbu dvou nových učeben 
v půdních prostorách školy a nové střechy. Plánovaný rozpočet projektu je cca 12.000.000,- Kč, 
plánovaný termín započetí projektu je 1.9.2017. Předpokládaný termín výběrového řízení na 
dodavatele je listopad letošního roku. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
         Ludmila Varmužová 
                   referent 
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