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žádost o informace ve smyslu zákona
Č. 106/1999 Sb.

OBEC?1Ĺ ÚŘAD KARLĹK
Doručeno: 23 3, 2L7/y

č.j.

Počet.listů: ..
Počet přňeh a listůj

V Tetčicich dne 21. března 2017

<1
,, ,)

,4':'
"J '

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 nakládáni s odpady v obci:
l) jaký je počet svozových inÍst komunálrňho odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně ňrmy zde sÍd|ÍcÍ,
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 papÍG 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 tňdění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uved'te 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 potvrzeni předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky wtwd3ds.
za jejich poskytnutí předem děkuji.
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OBECKARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 2577 ] 1074, e-ŕnail: urad@,obeckarlik.cz

Pan

Č. j. OUK- 33ý2017/op

Věc :

spis. zn. SZ_291j2017

V Karlíku dne 5. dubna 2017

Poskytnutí informace podle zákona č. 1041999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ")

Obec Karlík obdržela dne 23. 3. 2017 žádost pana
bytem
(dále jen žadatel), naše č. j. OUK-291/2017/DP, o poskytnuti informace týkající se
způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci.

Poskytujeme Vám tyto informace:
1/ jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou urČená výše poplatků za
komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy, které zde sídlí
Svozová místa pro komunální odpad máme 4, kromě toho se vyváží odpadové nádoby od každé
nemovitosti.
výše ročního poplatku pro občany = 600,- KČ
Firmy si zajišt'ují odvoz samostatnými smlouvami
2/ jakým způsobem je zajištěna možnost třídční odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná
místa.
a) počet sběrných míst a sběrných dvorů
- sběrné dvory nemáme
- máme 5 svozových míst pro tříděný odpad bez zvláštního vybavení.
b) druhy tříděného odpadu
třídíme papír, plasty, sklo, elektrozařízení, bio

c) počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ
máme celkem 18 kontejnerů velikosti 1100 l, všechny jsou plastové (na tříděný odpad )
3/ Využívají se pro třídění odpadů kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce ? Uved'te typ a
jeho vlastníka.
Máme 12 ks od Ekonomu, 1 ks od Asekolu, l ks od svozové firmy Rumpold-P
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OBECKARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 25771 1074, e-mail: urad@.obeckarl ik.cz

4/ Název svozové společnosti zajišt'ující svoz komunálního a vytřídčného odpadu
komunální a tříděný odpad - Rumpold-P, s.r.o., baterie Asekol
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OBEC KARLÍK
Karlická 1
29 Karlík
ČO2 44684967

Karolina Štičková
asistentka starostky

Obdrží:

2

