Obec Suchý Důl
Suchý Důl 145
549 62
__________________________________________________________________________________
V Suchém Dole dne: 28. 3. 2017

Poskytnutí informace č. 2/2017 – odpadové hospodářství
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, evidované pod zn. SD90/2017, Vám k jednotlivým dotazům sdělujeme
následující:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

V obci je určeno šest stanovišť sběrných nádob.
OZV 1/2016, platnou v den poskytnutý informace, je stanovena sazba poplatku na 550,Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanoven na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a) počet sběrných míst a sběrných dvorů

– šest sběrných míst pro třídění odpadů, žádný sběrný dvůr

b) druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),

- biologický odpad, papír, plasty vč. PET lahví a polystyrenu, sklo barevné

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…),

- 1100 l kontejner kovový na KO – 12
- 1100 l kontejner na tříděný odpad plastový – 16
- 1,5 m3 plastový zvon na sklo – 6
- kontejner na ošacení – 1 ks

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)

- kontejnery na plasty – Marius Pedersen
- kontejner na ošacení - Revange

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
- Marius Pedersen, a.s.

Tel. 491 541 139
e-mail: obec@suchydul.cz

číslo účtu: 1184064379/0800
Česká spořitelna Police nad Metují

