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    Zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.  

 

    Dne 22.8.2022 obdržela Obec Prostějovičky žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

   Žadatel požádal o poskytnutí těchto informací:  

1. Jaký je aktuální stav distribuce plastových kontejnerů (popelnic) na tříděný odpad 

mezi obyvatelstvo? Informaci prosím poskytnout dle typu kontejneru a ve členění 

celkem pořízeno pro obec, distribuováno do domácností. Dále prosím o informaci, 

kolik procent domácností v obci je do tohoto systému třídění odpadů zapojeno. 

2. Jaký objem finančních prostředků byl dosud poskytnut z rozpočtu obce Sboru 

dobrovolných hasičů v roce 2022 a jaký zásahové jednotce? Informaci prosím 

poskytnout sumárně za oba příjemce finanční podpory, případně pokud existuje pro 

jednoho nebo druhého příjemce nějaký významnější výdaj, uvést jej jmenovitě včetně 

výše poskytnuté částky. 

3. I v naší obci zaznamenáváme nepříjemný jev v podobě extrémního počtu 

automobilů parkujících na veřejných prostranstvích. Jedná se přitom nejen o funkční 

vozidla, ale i vyřazené autovraky. Prosím o informaci, zda existuje nějaká úvaha nebo 

strategie, jak tento nešvar řešit – např. zpoplatněním stání na obecních pozemcích, a 

pokud ano, jaký a kdy je plánováno jeho uvedení do praxe. 
 

Poskytnuté informace: 

1. Na obec byly pořízeny dva typy popelnic, a to do domácností o objemu 240 l a dále 

pak o objemu 1.100 l na plánovaná sběrná místa (v současné době běží výpovědní 

lhůta na stávající tzv. zvony). Do domácností bylo pořízeno 120 ks popelnic od každé 

komodity, tj. 120 ks na papír, 120 ks na plast a 120 na bio. Pro sběrná místa byly 

pořízeny 4 nádoby na papír, 8 nádob na plast a 5 ks na bio odpad. Nádoby na bio 

odpad již byly po obci rozmístěny na stanoviště - 1 ks u hřiště, 1 ks u bývalého OÚ, 1 

ks u pohostinství a 2 ks do chatové oblasti.  

Do dnešního dne bylo distribuováno celkem 107 nádob na plast, 72 nádob na papír a 

78 nádob na bio odpad.  

Do nového systému je v současné době zapojeno 88 % domácností, dále 5 objektů 

sloužících k rekreaci (chaty a chalupy), 3 podnikatelské subjekty, 1 příspěvková 

organizace a 3 nemovitosti v majetku OÚ (obchod, bývalý obecní úřad, současný 

obecní úřad).  

2. Sboru dobrovolných hasičů nebyly poskytnuty v roce 2022 žádné finanční 

prostředky z rozpočtu obce. Při oslavách 120. výročí založení sboru byly uhrazeny 

pronájmy atrakcí ve výši 16.500,- Kč ze záležitosti kultury. 

Zásahové jednotce byly v roce 2022 z rozpočtu obce poskytnuty finanční prostředky 

ve výši 440.946,- Kč.  Uvedené finanční prostředky byly použity na nákup vybavení 

potřebného k zásahu, pohonných hmot, školení a pořízení cisternového automobilu 

včetně pneumatik.   



3. Parkování vozidel v obci, bylo řešeno na 19. veřejném zasedání zastupitelstva obce 

konaném dne 22.3.2022. Tato problematika je velice složitá. V rodinách je aut je čím 

dál více a prostory dochází. Někteří občané si zajistili povolení obce a parkovací stání 

před svými nemovitostmi si pak zřídili na své náklady. Na uvedeném zasedání bylo 

řešeno zpoplatnění vozidel parkujících na obecních pozemcích i vydání závazné 

vyhlášky, která by toto upravovala. Některé nemovitosti se nachází u krajské 

komunikace, kde zpoplatnění nelze aplikovat. Zde vyvstává otázka, zda by zpoplatnění 

nebylo pro občany s nemovitostmi u obecních pozemků-komunikací diskriminační. 

Dané téma je velice složité, rozhodně není vůle v občanech vyvolávat hněv. Může 

totiž dojít k situaci kdy občané budou soustředit svá vozidla do nezpoplatněných míst 

a k tomu se začnou udávat, že někdo stojí kde nemá. V závěru situace navíc povede 

k vícenákladům za přestupkové řízení při porušení vyhlášky obce. Otázkou parkování 

v obci se zastupitelstvo obce hodlá dále zabývat i na dalších zasedáních, kde budou 

přijímány návrhy jak danou situaci dále řešit.  

 

  
       

 

 

 

                                                                                            Zdeňka Růžičková  

                                                                                                starostka obce 
 

 

 

 

 

V Prostějovičkách dne 6.9.2022 
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