Obec Rašov – povinný subjekt
Rašov 50 , 679 23 Lomnice
V Rašově dne 17.01.2022

Č.j. ORA : 15/2022

Věc :_Žádost o poskytnutí informace v režimu zák.č. 106/1999 Sb.
Ve své žádosti uvádíte na základě Vašeho dlouhodobého pozorování,že dotčený starosta
obce pravidelně v době svozového dne komunálního odpadu v obci Rašov osobně prověřuje
poctivost občanů při třídění odpadů v souladu se zákonem o odpadech.
Dále žádáte o poskytnutí informace o počtu předaných popelnicových nádob a to od
01.01.2021 do 31.12.2021
Na Vaši žádost poskytujeme následující odpověď :
Starosta obce skutečně nahodile (cca 3 – 4x v roce) monitoruje stav popelnic a jejich
připravenost k odvozu ( vzdálenost uložení popelnice ke komunikaci).
Každopádně starosta nepočítá popelnice a zatím nekontroluje jejich obsah – není v žádném
smluvním vztahu s odvozovou firmou.

S pozdravem

Petříček Miloš
starosta

Obec Rašov – povinný subjekt
Rašov 50 , 679 23 Lomnice
V Rašově dne 19.01.2022

Č.j. ORA : 17/2022

Věc : Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti ze dne 7.1.2022 dotýkající se generální opravy rozvodů NN v obci
Rašov poskytujeme následující odpověď :
Bohužel asi Vám neposkytneme takovou odpověď,kterou požadujete.Vaše doměnka,že
za nezahájení stavebních prací je odpovědna obec Rašov je naprosto lichá a naprosto
nedůvodná.
Obec Rašov není investorem této akce.
Je nám známo,že projekt se dlouhodobě připravuje a nyní se nachází ve fázi přípravy
územního rozhodnutí.Příčiny všech zdržení způsobilo dlouhodobé vyřizování
majetkoprávních vztahů.
Veškeré žádosti o informace Vámi požadované,směřujte na instituce a firmy,které celou
záležitost o samého začátku zaštiťují.
Projektovou dokumentaci pro firmu Eg.d (E.on) zpracovává firma PK-elektro s.r.o.
(tel. 723273174).

S pozdravem

Petříček Miloš
starosta

Obec Rašov – povinný subjekt
Rašov 50
679 23 Lomnice
V Rašově 18.01.2022

Č.j. ORA : 19/2022
Věc : Žádost o poskytnutí informace dle zák.č.106/1999 Sb.
Ve své žádosti ze dne 5.1.2022 žádáte o zpřístupnění informací ohledně odběru energií.
Na Vaši žádost poskytujeme následující odpověď :
Obec Rašov v říjnu 2021 a nikdy v minulosti neodebírala energie od společností uváděných
Ve vaší žádosti ze dne 5.1.2022.

S pozdravem

Petříček Miloš
starosta

Obecní úřad Rašov , Rašov 50
679 23 Lomnice
V Rašově dne 9.2.2022

Č.j. ORA : 38/2022

Věc : Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Odpověď na Vaši žádost ze dne 27.1.2022 :
Dne 5.11.2021 byly Obecním úřadem Rašov na Vaši adresu odeslány následující přípisy
pod označením : Č.j. : ORA 289/2021 ( Sp.zn.: S-ORA 289/2021) a Č.j. : ORA 290/2021
( Sp.zn. : S-ORA 290/2021)
Těmito písemnostmi jste byli vyzváni k úhradě :
Nedoplatky na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Byl Vám stanoven termín úhrady nedoplatků do 30. listopadu 2021.Současně jste byli
obeznámeni s dalším postupem Obecního úřadu Rašov,pokud nebudou poplatky do daného
termínu uhrazeny.

S pozdravem

Petříček Miloš
starosta

