Žádost o informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb.
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Ukl znak:
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ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
informaci informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
l) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) JakýmzpflsobemJezajištěnamožnosttřídění odpadův obci,jakévybavení mají sběrnámísta (
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, nádobana zářivky, kontejner 800Lplastový, velkoobjemový, podzemní... ),
3) využívají se pro třídění odpadkůkontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďtetyp
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Názevsvozové společnosti zajišťujíc; svoz komunálního a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzeni předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány,

Informacežádámposkytnoutv elektronickéformědo datovéschránkywtwd3ds.
Za jejich poskytnuti předem děkuji.
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Obec Trojanovice
Jrcyanovice 210

74401 Frenštátp. R.

C.j. :OUTj 381/2017/On
Vyřizuje: Monika Ondryášová

Trqjanovice 31. března 2017

Tel: 556 808 565
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Odpověďk žádosti o informace podle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vám dovolujeme

podat informace k Vaši žádosti doručené Obci Trojanovice dne 29. 3. 2017:
Počet svozových míst komunálního odpadu
(místa, kdeje umístěn aspoň l kontejner):

42 míst

Výše poplatku za komunální odpad na rok 2017:

410, -Kč

a) Počet sběrných míst:
Sběrný dvůr:

21

b) Druhy tříděného odpadu:
c) Celkový počet nádob:

velkoobjemové kontejnery (sběrný dvůr)

l

papír, plasty, čiré a barev.

sklo, nap. kartóny, kovy
21 ks

kovový kontejner na textil

5 ks

plastovékontejnery 1100 l
plastové kontejnery 770 l

150 ks

plastové popelnice 240 l

21 ks

5 ks

nádobana zářivky, baterie, elektro (sběrný dvůr)
Kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce
(Zapůjčené kontejnery od společnosti Eko-kom)
Kontejnery na textil
(TextiIEco, a. s.)
(Textil p. Vrobel)

- tříděný odpad:

Mgr. Jiří Novotný

5 ks
6 ks

2 ks
3 ks

Svozová společnost - směšný odpad:

starosta obce

1100 l žlutý
1100 l modrý

AVE CZ odpad, hospod.
Obec Trojanovice

