OBECNÍ ÚŘAD v SÁZAVĚ
563 01 Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí, tel.a fax: 465322531
E - mail: ucetni@obec-sazava.cz

Č.j. 91/2017
Počet listů dokumentu: 1/1 str.
Počet listů příloh: 0
Martin Ambros, narozen 4.3.1973 Tyršova 153 664 17 Tetčice
Vyřízení žádosti č.j. 91/2017 ze dne 25. 3. 2017 a poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vyřizuje: Malátková Eva
Dne 11.4.2017
Specifikace požadavku:
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 1100Lkovová, 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
Odpovědˇ:
Bod 1) Počet svozových míst 3, výše poplatku za komunální odpad je 400 Kč na poplatníka.
Bod 2) V obci je zaveden systém třídění na 3 sběrných místech, obec neprovozuje sběrný
dvůr. Pro tříděné odpady je určen způsob sběru: na plasty (kontejnery plastové žluté 1100 l),
sklo – barevné a bílé (kontejnery bílé, zelené), papír (modré kontejnery), kovy (sběrný dvůr
soukromé firmy Pirkl v obci), nebezpečné odpady – sběr na sběrných místech organizovaně,
elektroodpady (kovový kontejner, svoz Ekola Č. Libchavy pro ASEKOL), textil
(organizovaná sbírka pro diakonii Broumov)
Bod) 3 V obci se využívání kromě vlastních kontejnerů i kontejnery firmy EKO KOM na
papír a na sklo 1100 l – plastový modrý a bílý.
Bod 4) Název společnosti, která zajišťuje svoz komunálního a vytříděného odpadu je Ekola
České Libchavy s.r..o.
Odpověd zasíláme naDS: wtwd3ds
Tímto považujeme Vaši žádost o informace č.j. 91/2017 ze dne 25.3.2017 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, za vyřízenou.
Jiří Malátek, Starosta obce Sázava
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