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Martin Ambros
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66417 Tetčice

Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění platných předpisů - Třídění odpadu
Dne 30.3.2017 obdržela obec Zdechovice žádost pana Martina Ambrose, nar. 4.3.1973, Tyršova
153, 664 17 Tetčice, e-mail: martin.ambros@mac.com, DS: wtwd3ds o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů, v tomto znění:
„Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
informací 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, plasty),
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 odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky wtwd3ds.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.“

K uvedené žádosti obec Zdechovice poskytuje následující informaci:
Otázka Ad 1/ Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za
komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
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Odpověď/ Komunální odpad (dále TKO) je odvážen v popelnicích objemu 120 litrů z každého č. p. těch
máme 231 ks. Pro TKO od bytových domů jsou určeny kontejnery objemu 1.100 litrů, těch máme v obci 5
ks. Šestý je u hřbitova. Pro objemný odpad jsou celoročně na stálých stanovištích k dispozici kontejnery
s víky s nosností 5 t. Do nich mohou odkládat odpady ti, kteří mají s námi smlouvu na popelnici zdarma.
Odvoz a uložení je týdenní a hradí jej obec. Celkem jsou trvale vystaveny 4 ks. Poplatek za komunální odpad
není stanoven vyhláškou. Obec s každým z uživatelů uzavírá dohodu o provozu systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce koncem každého
roku stanovuje cenu na rok příští. Pro rok 2017 je stanovena cena 500,- Kč/popelnici. Zbytek ceny, která činí
1.414,75 Kč/rok/popelnice, hradí obec. Odvoz je týdenní. To platí i pro firmy. Odvoz od hřbitova jde k tíži
obce. Na cenu za kontejnery 1.100 litrů od bytovek poskytujeme stejnou poměrnou slevu jako na popelnice.

Otázka ad 2/ Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaká vybavení mají sběrná místa
ad a/ počet sběrných míst a sběrných dvorů,
Odpověď ad 2 a/ sběrná místa jsou čtyři, sběrný dvůr žádný. Jedno stanoviště nebezpečného odpadu.
ad b/ druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, …),
Odpověď ad 2 b/ papír, kartony + plasty, sklo, drobný kovový odpad, použité potravinářské oleje, kontejner
na oblečení a obuv, zelený kontejner na trávu
K tomu doplňujeme, že na dozorovaném stanovišti nebezpečného odpadu se shromažďují: vyjeté minerální
oleje a ředidla, samostatně filtry a prostředky znečištěné těmito látkami a obaly od nich, zářivky a drobný
elektrotechnický materiál (např. olověné baterie), léky a stříkačky, tonery, suché baterie
Sběrné místo v areálu zámku akumuluje TV a monitory, počítače, lednice, sporáky, trouby, boilery, kočárky,
drobnou domácí techniku apod.
ad c/ celkový počet sběrných kontejnerů či nádob, jejich typ ….
Odpověď ad 2 c/ kontejnery na plasty, papír, sklo jsou plastové objemu 1.100 litrů, kont. Na kuch. oleje jsou
plastové objemu 240 litrů, dtto na drobný kovový odpad. Kontejner na oblečení a obuv je ocelový, nádoba na
oleje a ředidla se záchytnou vanou je uzamykatelná a obsahuje 2 sudy objemu po 200 litrech, nádoba na
zářivky atd. je uzavíratelná ocelová, nádoby na obaly a znečištěné hadry ap. jsou plastové objemu 250 litrů.
Nádoba na suché baterie má objem 10 litrů, je z plastu, nádoba na kontaminovaný materiál a vyřazené léky
je z plastu objemu 30 litrů, nádoba na tonery je papírová s polepem objem 50 litrů.
Počty: zelené kontejnery ocelové s víky na zelený odpad 3 ks, objem 1000 lt, potravinářské oleje 3ks, ošacení
a obuv 3ks, papír 4ks, drobný kovový odpad 3ks, plasty 5ks, sklo 3ks.

Otázka ad 3/ využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano
uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka. ….
Odpověď ad 3/ Ano
-

sběrné nádoby na jedlé oleje jsou vlastnictvím f. Černohlávek Oil, Jakub 38, IČ: 16539184

-

sběrné nádoby na plasty, papír, sklo jsou vlastnictvím firmy SmP-Odpady, a.s. Pardubice, IČ 27547230

-

klecový kontejner je v majetku f. Elektrowin, IČ: 27257843

-

ocelové kontejnery na ošacení jsou vlastnictvím f. TextilEco, a.s. IČ 28101766
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Otázka ad 4/ název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
Odpověď ad 4/:
SmP-Odpady a.s. Pardubice komunální odpad (popelnice 120 litrů), kompostéry, tříděný odpad a kont. 1.100
litrů od hřbitova,
f. Černohlávek Oil (Libor Černohlávek) jedlé oleje
SOP Přelouč kontejnery na komunální odpad 1.110 litrů od bytovek č.p. 155 - 159 s TKO.
Drobný kovový odpad vozíme sami, dtto zelený kontejner na trávu,
REMA, Elektrowin – vyřazený elektroodpad
AVE Pardubice – nebezpečný odpad.
Výši náhrad podle § 17, odst. 3, z.č. 106/1999Sb neúčtujeme.

S pozdravem

Ing. Robert Chutic
starosta obce

Obdrží: žadatel do datové schránky wtwd3ds
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