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Obec Chyšky       
Chyšky 27; 398 53 Chyšky; IČ: 00249718; č.ú. 3029-271/0100 KB Milevsko  

tel: 382 591 242; e-mail: obec@chysky.cz; web: www.chysky.cz 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  

ZA ROK 2017 

 

Úřad Obce Chyšky tímto v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., v plném znění o svobodném 

přístupu k informacím a v intencích přílohy č.1 k usnesení vlády ČR č. 875 ze dne 6. 9. 2000 - 

Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné zprávy při zajištění práva fyzických a 

právnických osob na poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., předkládá závěrečnou zprávu o své 

činnosti v oblasti za období roku 2016. 

V roce 2016 obdržel Úřad Obce Chyšky tento počet žádostí o informacích na základě zákona 

č.106/1999 Sb., 

 § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 7 

 § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0  

 § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění 

osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena  

 § 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

Poskytnuté informace za rok 2017 

Dotaz: 

Zaslání informace o bytech zvláštního určení dle §2300 zák.č. 89/2012 Sb., které jsou v majetku obce.  

Odpověď: 

Na základě vaši žádosti o zpřístupnění informací dle zákona 106/199 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím ze dne 5. 1. 2017, vám sdělujeme, že Obec Chyšky nevlastní ani nepronajímá byty podle §23, 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 Dotaz: 

Zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, respektive seznam stavebních projektů, který bude 

obsahovat – název projektu, popis projektu. 

Odpověď: 

Veškeré informace jsou uvedeny na webu obce www.chysky.cz. 

Dotaz: 

Zaslání informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci: 

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 třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa 

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů, 

b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony), 

c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ 

3. využívají se pro třídění odpadů kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte 

typ kontejneru a jeho vlastníka.  

4. Název svozové společnosti zajiš´tující svoz komunálního a tříděného odpadu 
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Odpověď: 
viz bod: 

1. Uvedené informace jsou vyvěšeny na web-stránkách obce – „Obecní úřad/obecně závazné 

vyhlášky“ 

2. Uvedené informace jsou vyvěšeny na web-stránkách obce – „Obecní úřad/obecně závazné 

vyhlášky“ 

3. ANO – nádoby se spodním výsypem 1500 l, 2ks na sklo, 1ks na papír, 1ks na plasty.Smlouva 

uzavřena s firmou Eko-Kom  

4. Svoz zajišťuje firma RUMPOLD s.r.o., Tábor 

 
Dotaz: 

Zaslání informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017 – viz dotazník 

Odpověď: 
Vyplněný dotazník  

Dotaz: 

Zaslání informace jako podklad přípravy projektu pro zajišťování zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů.Zda by obec uvítala vstup autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by 

přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služeb zpětného odběru odpadů z obalů a třídění 

odpadů 

Odpověď: pokud by se jednalo o finančně zajímavější, technickoadministrativně jednodušší řešení 

nebo doplnění současného systému, bude alternativa výběru poskytovatele služeb zpětného 

odběru odpadů z obalů a třídění odpadů vítána 

Dotaz: 

 Zda by obec měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla ochotna uzavřít 

smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a zajištění 

veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o 

udělení autorizace pro REMA AOS, a.s. 

Odpověď: uzavření jakékoli smlouvy podléhá rozhodnutí orgánů obce a je závislé na podmínkách 

nabídky 

Dotaz: 

 zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně 

nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou 

společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala  

 deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; 

 přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;  

 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a 

zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; 

Odpověď: současně uzavřená smlouva neomezuje možnosti jednání s jinou společností  

Dotaz: 

zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně 

obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující 

 deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého 

plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;  
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 jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; 

 uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení 

o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; 

Odpověď: vyjádřením zájmu o spolupráci a uzavření jakékoli smlouvy podléhá rozhodnutí orgánů 

obce a bude závislé na navrhovaných podmínkách 

Dotaz: 

Zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, respektive seznam stavebních projektů, který bude 

obsahovat – název projektu, popis projektu. 

Odpověď: 

Veškeré informace jsou uvedeny na webu obce www.chysky.cz. 

Dotaz:  Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:  

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?  

2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?  

3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?  

4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?  

5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?  

 

Odpověď: 

1. Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?  

NE  

 Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?  

NE  

  Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?  

NE 

2. Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či 
zemědělcům?  
NE 

3. Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?  
NE 

 

Dotaz:  v souvislosti se Zákonem o sociálním bydlení.  

1) Má obec zajištěno sociální bydlení? 

Odpověď: NE 

2) Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce? 

Odpověď: NE 

3) Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce? 

Odpověď: ANO 

4) Je výstavba sociálního bydlení součástí Plánu rozvoje obce? 

Odpověď: NE 

 
V Chyškách 12. 2. 2018 

Ing. Miroslav Maksa 

      starosta obce 

Vyvěšeno: 12. 2. 2018 

Sejmuto :  

http://www.chysky.cz/

