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       tel.: 499 886 341 
 

 

Váš dopis zn: 

Došlo dne: 23. 3. 2017 

Naše značka: čj. 434/2017 

Vyřizuje: Provazník 

Malé Svatoňovice: 5. 4. 2017 

 

 
 

Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Dne 23. 3. 2017 obdržel Obecní úřad Malé Svatoňovice prostřednictvím datové schránky Vaši žádost 

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí informací týkajících 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 (např. kontejner 1100L kovový, kontejner 

na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní ..), 

3) Využívají se pro třídění odpadů kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ 

kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov), 

4) Název společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu. 

 

Obecní úřad zaevidoval žádost pod č.j. 434/2017, posoudil ji a konstatuje, že se jedná o žádost  

o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti.  

 

Odpověď je následující: 

1)      Počet svozových míst KO je v celém území obce 374. Výše poplatku je stanovena  

         500 Kč / obyvatel a 500 Kč na objekt k rekreaci. Firmy si zajišťují svoz individuálně. 
 

2)      a)   počet sběrných míst na tříděný odpad je 20,  sběrný dvůr není v obci zřízen, 

         b)  druhy tříděného odpadu v obci: Plast + karton, Papír, Sklo, Kov, Šatstvo, Elektroodpad, 

         c)  kontejner 1100L – 57 ks, popelnice 200 L – 4 kusy, kontejner na sklo – zvon malý 9 ks  

              + zvon velký na tříděné sklo 4 ks, kontejner na šatstvo – 3 ks, kontejner na elektroodpad – 

              2ks, box na elektro – 1 ks, velkoobjemové kontejnery – 4 ks. 
 

3)    Ano využívají. Kontejner na textil – 3 ks od spol. TextilEco a.s., kontejnery na elektroodpad + 

box na elektroodpad od spol. Asekol, kontejnery 1100 L na tříděný odpad (papír, plast, a sklo) od 

spol. EkoKom. 
 

4)   Transport Trutnov s.r.o. člen holdingu Marius Pedersen a.s. 
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Sdělení zasíláme na základě Vašeho požadavku do Vaší datové schránky. 

 

Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace Obec Malé Svatoňovice nepožaduje po žadateli uhrazení 

nákladů za poskytnutí informace podle § 17 InfZ. 

 

Poskytnuté informace budou v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na www.malesvatonovice.cz 

 

 

 

   Za obec Malé Svatoňovice: 
 

 

 

      

 

  

       Vladimír Provazník 

               starosta obce   

http://www.malesvatonovice.cz/

