OBECNÍ ÚŘAD SLANÍK
Slaník 55, 386 01 Strakonice
_______________________________________________________________________________

Martin Ambros
narozen 4. 3. 1973
Tyršova 153
664 17, Tetčice
Č. jedn.: Sl/075/2017
Vyřizuje: Martina Spišská
Datum: 29. března 2017

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 26. 3. 2017 obdržel Obecní úřad Slaník Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Předmětem žádosti bylo:
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 odpadu 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 tříděný 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

Poskytnutá informace:
Bod č. 1:
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více osob (OZV č.1/2015 – Čl. 6).
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu podle OZV č. 2/2015 činí 430,- Kč za osobu a rok.
Smluvní výše odvozu za komunální odpad pro firmy je 1 000,- Kč/rok.
Další informace jsou veřejně přístupné na webových stránkách obce Slaník ( www.obec-slanik.cz).

Bod č. 2:
Obec Slaník má jedno sběrné místo, sběrný dvůr nemá.
Obec Slaník třídí tyto druhy: plasty - 3 ks – plastový kontejner MGM 1 100 L
papír - 1 ks – plastový kontejner MGM 1 100 L
sklo – 1 ks – plastový kontejner MGM 1 100 L
sklo - 1 ks – kontejner ZVON
železo – 1 ks - kovový kontejner 500 L
bio odpad – 10 ks – plastové kompostéry – 900 L
elektrospotřebiče – 1 ks – kovový kontejner
velkoobjemový kontejner – je zajišťován 2 x ročně přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomu účelu určených a na předem sjednaném místě;

Bod č. 3:
Obec Slaník využívá i kontejnery, které nejsou v jejím vlastnictví.
Kovový kontejner na elektrospotřebiče a baterie – ASEKOL – 1 ks
Oblečení se sváží po domluvě se společností Diakonie Broumov.

Bod č. 4:
Svoz komunálního odpadu zajišťují Technické služby Strakonice, s. r. o., Strakonice, svoz
tříděného odpadu zajišťuje Recyklace odpadů a skládek, s. r. o., Strakonice.
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