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Zádost o PoskYtnrrtí inÍbrmací podle zákon a č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k inforlnacínr

Žaaam o Poskytnutí informací o hrazení poplatl,1ů za kornunální odpad zapohřešované osoby, jenž se mnou
sdÍlí trvalé bYdliŠtě a Podle ústrrího vyjádření příslušné úřednice nejsou z mista odhiáse ny, čímžzbytečňě vzniká ona
povinnost hradit za ně poplatky za komunální odnad.

l. Žádárn o sděiení informací, zdalimůj otec,
jsou vedeni trvalýnr pobytem na adres§' a zdalijsou na uveclené adrese

vedeny v současnosti (minro žadatele) i nějakéjiné osoby.
Věc se rrrá tak, jsou od 8, l 1.2009 vedeni jako pohřešovaní (otec rozlroclnutím

adrese rrezdržujíjiž vícejak 5 let.
z24.1 .20l l) a rozhodné se na uvedcné

2, Žádánr o sdělení informacÍ, zdali - váledern k dlouhodobému pohřešování těchto osob - může někdo jiný,
llež ustanovený opatrovník (rozhodnutím
ustanovena Sestra otce, 

Yllt§ (l''Ztloqntltlm i 18.12.2009, Právní moc ló. 1,2010, byla

, opatrovníkem obou
PohřeŠovaných), zruŠit jejich trvalé bydliště na uvedetté adrese tak, aby nevznikal údajný dlulr těchto osob zakonrunální odpad tím, že paní opatrovnice údajně neplní své povinnosii.

PříPadně zda,li lze v takto jednoznačném případě, tidy je souaně rozhodnuto o jejich polrřešování, upustit
od účtováni poplatků těntto osobánt, neb tu skutečně rárticty n.uytuari žádný odpad,

3. Žadanr o sděIení iníbrmací o tom, zdali za
ljsou ltrazenY Poplatky za komunální odpad a pokud tomu tak není, pak za jaié obcjobí poplatky

uhiazc;ty, ncjsou a ltolik čin j dIužná částlta.
Shodně vzhledem k naznačenénlu problému s opbtrovnicí, 1enžnasvé povinnosti zcela rezignovala, se táži,zdali bY bYlo ntoŽno tYto poplatky pohřóšovaným osobám odpustit, neb jejich vymáhání bude komplikované.

NaPříklad jiŽ tírn, Že lze zde u.gunl"ntouut nedoiučenírn upomint<y, neboť áorueeni fit .i neplatí v případě, že se
obesilaná osoba neměla objektivně příležitost seznámit s obsahem doručované zásilky (například 3,iaiŘat Ňs Crr
26Cdo 238/2008).

Děkuji za pochopení,
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