OBEC SLUŠTICE
sídlo: Sluštice č.p. 21, 250 84 Sibřina, Praha - východ

Pro:

www.obecslustice.cz

Vážený pan
Ing. Jan Penc, DiS
nar. 15. 7. 1986
Sluštice 35
250 84 Sibřina
E-mailem: zambo@seznam.cz
DOPORUČENĚ S DODEJKOU

naše č. jed.: P/196/2022/OÚ
Ve Slušticích dne 5. 4. 2022

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Sluštice, IČ: 00240761, sídlem Sluštice 21, PSČ 250 84 (dále jen „Obec Sluštice“) obdržela
od Vás, tj. Ing. Jana Pence, DiS, nar. 15. 7. 1986, trvale bytem Sluštice 35, PSČ 250 84, žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 9.
2. 2022 (dále jen „Žádost“). Ohledně Žádosti Vám byla zaslána výzva, na kterou jste ve stanovené
lhůtě 30 dnů nereagoval.
S ohledem na uvedené Vám Obec Sluštice tímto na základě Žádosti poskytuje následující informace:
I.

K dotazu v Žádosti „na kolika dalších a jakých pozemcích (obecních i soukromých) obec

provozuje, nebo v minulých třech letech provozovala, tuto skládku bioodpadu. Žádám Vás
o parcelní čísla.“ uvádíme:
Obec Sluštice skládku bioodpadu neprovozuje, ani v posledních třech letech neprovozovala,
a ani neukládala bioodpad na jiném pozemku, mimo pozemek p.č. 670 v katastrálním území
Sluštice.
II.

K dotazu v Žádosti „žádám o digitální kopii dokumentů (hlášení) o odpadech odesílaných

na obec s rozšířenou působností za rok 2019 a 2020. Rád bych si je prostudoval v klidu.
prosím zašlete mi je emailem s odpovědí na toto podání.“ uvádíme:
Žádané kopie dokumentů (hlášení) o odpadech Vám zasíláme v příloze.
III.

K dotazu v Žádosti „má obec zažádáno nebo vydané rozhodnutí obce s rozšířenou
působností o provozování komunitní kompostárny?“ uvádíme: Ano.

Ohledně zbylé části Vaší žádosti bylo rozhodnuto samostatným rozhodnutím, které je Vám též
doručováno s tímto přípisem.
Obec Sluštice
Jaroslav Pavlíček, starosta obce
Přílohy: Hlášení o odpadech za rok 2019 a 2020
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