Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 03. 09. 2019
Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.
Vážený pane starosto,
na jednání VZOZ dne 21. 8. 2019 byla, mimo jiné, schválena organizační směrnice Obce Valeč
č.2/2019.
Tato organizační směrnice popisuje:
-třídění odpadů
-shromažďování odpadu
Dne 3. 9. 2019 jsem chtěl využít této, Vámi podepsané, směrnice a dle této využít „Místo pro
shromažďování odpadů“.
Když jsem přišel na uvedené místo, stav byl následující:
-byl jsem sám (rozpor s bodem 3 čl. 3)
-počkal jsem cca 40 minut, byl jsem sám (rozpor s bodem 3 čl. 3)
-místo ale bylo otevřené (rozpor s bodem 3 čl. 3), neuzamčené
-nebylo však komu předat odpad (rozpor s bodem 3 a 4 čl. 3)
-zvažoval jsem, zda tento nemám vložit do nějaké nádoby (viz. bod 1, čl.3) – nádoba tam však
nebyla pouze dva kontejnery v kterých je vše až mimo „tříděného odpadu“
-možná jsem nebyl na správném místě (nevzal jsem si výpis z katastru nemovitostí), prostě místo
není označeno
-snažil jsem se zjistit kdo je pracovník pověřený vedením místa pro shromažďování, to se mi
nepodařilo, nikdo ve Valči (koho jsem se ptal) nevěděl (rozpor s bodem 3 čl. 3)
-tedy jsem fakticky neobdržel souhlas (nebylo od koho) a nemohl jsem odpad předat dle směrnice
(rozpor s bodem 3 a 4 čl. 3)

Vím, že mi asi neodpovíte. Dle Vás bude jednat o domněnky, úvahy apod. Z pohledu obyčejného
občana to však je katastrofa a výsměch. Nedovedu si představit, že by takto pracoval každý. Nechci
Vám radit, Vy to nepotřebujete, správný postup by ale byl:
1. Udělat skutečné „Místo pro shromažďování odpadů“. Tzn. oplotit kvalitně, označit, připravit
zámek, dát informační cedule od vjezdu do areálu CO + kontakt na odpovědného pracovníka
2. Umístit tzv. sběrné nádoby, ale požadovaný počet, viditelně označit pro jaký druh
materiálu/odpadu slouží
3. Zajistit „odpovědného“ pracovníka, toho proškolit (především prakticky) a v počáteční fázi
kontrolovat, možná proškolit i zástupce pro nepřítomnost
4. Teprve po přípravě a zavedení výše uvedeného vydat směrnici č. 2. Tedy aby směrnice byla
směrnicí, mohla být plněna a požadována a vlastně takto, jak je Vámi nepřipravena a neplněna,
spíše neukazovala občanům, že vlastně o nic nejde, že Vy to stejně neplníte a děláte povrchně,
pouze pro formu „vlak se nažral, koza zůstala celá“
Vzhledem k výše uvedenému Vás dále (mimo případné vyjádření) žádám o následující:
-protokol o proškolení uvedeného pracovníka, kdy a kdo proškolil (možná i s využitím slibů Marius
Pedersen) – sken
-jméno uvedeného pracovníka (zástupce) – sken pověření
-pracovní náplň a povinnosti tohoto pracovníka – sken
-pokud jsou tyto povinnosti součástí PS – sken PS
-určení, kdo tohoto pracovníka řídí – sken
-jak často a na základě jakého dokumentu je odpad vyvážen – sken
-vzhledem ke skutečnosti, že jsou kontejnery plné, sken přehledu – kdo, kdy, kolik a čeho předal
uvedenému pracovníkovi
Veškeré požadavky jsou v souladu s organizační směrnicí 2/2019
Navíc jsem Vás nijak neupozorňoval (opakovaně) na značný nepořádek hned vedle uvedeného
místa, kde asi všichni dávají všechno. Tuto informaci máte, nekonáte.

Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem

