Zádost o informace ve smyslu zákona
č.10611999 Sb.

V

Tetčicíchdne 21.

březnal}L7

Dobrý den,

Žádám o poskytnutí
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto
v obci:
informácí informacítýkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odPadY

1)

výŠePoPlatkŮ za komunální
Jalcý je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou urČená
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2)

jaké vybavení mají sběrná místa (
Jalcým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci,

a.

počet sběrných míst a sběrných dvorů,

b.

plasty),
druhy tříděného odpadu (například papk, plasty, kartony,

c,

ce|korný počet sběrných kontejnerů

či nádob a jejich tyil (např. kontejner 1100L kovový,

3)

kontejner na šaty, nádoba nu ,ářiuty, kontejner BOOL plastový, velkoobjemov}, PodzemnÍ",),
Pokud ano, uved'te tYP
využívajíse pro třídění odpadků kontejnery které nejsou ve vlastnictví obce?
Diakonie Broumov)
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin,

4)

odPadu
Název svozové společnosti zajišťujícíwozkomunálního a vYtříděného

předpokládané výše úhrady nákladů,
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení
budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elekronické formě do datové schránky
Za jejich poskytnutí předem děkuji.
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Sdělení k žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.,

K Vašížádosti o posk}tnutí informace dle zákona

10611999 Sb,, o svobodném přístupu

k informacím evidované pod čj.16312017 Yám sdělujeme:

1.

Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatku
za komunální odpad pro obyvatele obce, případně ťrrmy zde sídlící:

V obci je cca

1,96

svozových míst

OZY 2l20l5, platnou v den podání informace, je stanovena sazba poplatku 420r-Kč
a skládá se:

a) z částky 170,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě nákladů
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného odpadu za
poplatníky a kalendářní rok.

2.

Jakým způsobem je zajištěna možnost třidění odpadů v obci, jaké vybavení mají
sběrná místa:
a) Počet sběrných místa sběrných dvorů

-

Pět sběrných míst, žádný sběrný dvůr
b) Druhy tříděného odpadu
- Plas§ včetně PET lahví, polys§renu a kartonů; biologický odpad, papír,
sklo čiréi barevné
c) Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich §p( např. kontejner
1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový
atd)
- 2000L zvon na sklo= 2 ks
- 1500L zvon na sklo:7 ks
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Obec Lazníky se sídlem Lazník}, 116. 751 25 Veselíčkou Lip. n.

B,

IČO: 00301451

3. Yyužívajise pro třídění odpadků kontejnery,

které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud
jeho
ano, uveďte typ kontejneru a
vlastníka( např. kontejnery Asekol, Ekokom,
Elektrowin, Diakonie Broumov)

Obec Lazníky vlastní zvony na sklo
Asekol- elektro
AYE CZ- ostatní nádoby na sběrných místech
Ve vlastnictví fyzických osob u nemovitostí

4. Název

svozové společnost zajišťujícísvoz komunálního a vytříděného odpadu

- AVE

CZ, odpadové hospodářství s.r.o. Olomouc

S pozdravem

zedková Marta
starostka
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