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

V

dne 21. března 2017

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnuti
informaci informací týkajících se způsobu realizace tříděnI a nakládáni s odpady v obci:
l) jaký je počet svozových mist komunálnIho odpadu a vyhláŠkou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sIdKci,
2) jakým způsobem je zajištěna možnost tříděni odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
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, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní...),

3) využÍvajÍ se pro třkiěni 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 zajišt'ujÍcÍ 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
Za jejich poskytnuti předem děkuji.
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OBEC LESTKOV
Lestkov 210, 349 54 Lestkov
Pan

Váš dopis č. j. l ze dne

21. 3. 2017

Naše číslo jednací

Le/223/17

vz/řizuje

Šilingová

Datum

2. 5. 2017

Žádost o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

K Vaší žádosti shora uvádím
K bodu l)
V naší obci je celkem 6 svozových míst komunálního odpadu. výše poplatků je určená
vyhláškou, která je přístupná na webových stránkách obce www.obeclestkov.cz
K bodu 2)
a) Sběrných míst v obci je 6, sběrný dvůr neprovozujeme.
b) v obci a přilehlých částech třídíme papír, plasty, nebezpečný odpad, plechovky a sklo.
C) V obci Lestkov jsou k dispozici umístěny 2 kontejnery na papír, 3 kontejnery na plasty, ty
jsou plastové o velikosti 1100 l, 2 kontejnery na barevné sklo, l kontejner na bílé sklo,
oba jsou kovové o velikosti 1100 l a jeden kontejner na šaty kovový o velikosti 1100 l. Od
r. 2016 jsou v obci ještě využívány dva kontejnery na bioodpad.
V každé z šesti přilehlých částí obce je umístěn jeden kontejner na papír a na plasty, a to
plastové o velikosti 1100 l, l kontejner na barevné sklo kovový o velikosti 1100 l.
Kromě těchto kontejnerů obec 2x v roce provádí svoz veľko objemného odpadu a svoz
rovněž provádí fi EKODEPON s. r. o. Černošín, Lažany.
K bodu 3)
Veškeré kontejnery jsou pronajaté, údržbu a výměnu provádí svozová firma Ekodepon
s.r.o. Černošín, Lažany.
K bodu 4)
Svoz veškerého odpadu provádí firma Ekodepon s. r. o. Černošín, Lažany.

Renata Šilingová
Starostka obce Lestkov
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