Žádost:
Dne 27. března 2017 byla Obecnímu úřadu ve Svojšíně (dále jen „OÚ Svojšín“)
doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999
Sb.“).
Touto žádostí byly požadovány informace o způsobu realizace třídění a nakládání
s odpady v obci:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše
poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící?
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 papír, plasty, kartony)
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 třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce?
Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery
Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)?
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného
odpadu
Vyřízení žádosti:
Dne 3. 4. 2017 povinný subjekt poskytl následující informace:
ad 1) Za svozové místo lze považovat jednak stanoviště sběrných nádob, kde
jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění
směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů. Počet svozových míst je
ovlivněn
skutečnou
produkcí
komunálního
odpadu
v jednotlivých
nemovitostech či na veřejných prostranstvích, v průběhu roku se může měnit,
proto nelze poskytnout přesný údaj o počtu svozových míst pro svoz
zbytkového komunálního odpadu. Obecně však platí, že vlastník nemovitosti
určené k bydlení odpovídá za zajištění dostatečného počtu sběrných nádob
tak, aby jejich celkový objem zabezpečoval nezávadné shromažďování
směsného odpadu v období mezi jejich vyprazdňováním.
Za svozové místo lze dále považovat stanoviště pro shromažďování a odvoz
papíru, plastů včetně PET lahví, skla bílého, skla barevného a biologického
odpadu rostlinného původu. Těchto stanovišť se v obci nachází celkem deset,
přičemž skladba jednotlivých hnízd nádob na odkládání vytříděných složek
komunálního odpadu je různá (např. soubor nádob na papír, sklo barevné,
plasty, na jiném stanovišti plasty a biologický odpad rostlinného původu).

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu zajišťuje obec
minimálně dvakrát ročně na čtyřech stálých stanovištích v obci (dvě ve
Svojšíně, po jednom v místních částech Řebří a Nynkov).
Obec Svojšín vyhláškou neurčila a nevybírá poplatek za komunální odpad
ve smyslu § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, vznikající na jejím území.
Obec Svojšín zavedla a vybírá místní poplatek za
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
komunálních odpadů, jeho sazba činí 700,- Kč/rok.

provoz systému
a odstraňování

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

ad 2) V Obci Svojšín se nachází jedno sběrné místo, nenachází se zde sběrný
dvůr.
Komunální odpad je tříděn na následující složky:
a) papír,
b) plasty včetně PET lahví,
c) sklo bílé,
d) sklo barevné,
e) biologický odpad rostlinného původu,
f) kovy,
g) nebezpečné komunální odpady,
h) objemný odpad,

i) směsný komunální odpad.
Celkový počet sběrných kontejnerů na tříděné složky komunálního odpadu je
v současné době následující
17 ks 1 100 l plastový (papír a karton, sklo barevné, plasty, biologický odpad
rostlinného původu),
2 ks plastový 1 200 l (sklo bílé),
1 ks 2 500 l plastový (plasty),
1 ks 700 l plastový (biologický odpad rostlinného původu).
Obec nemá kompletní přehled o počtu nádob pro shromažďování zbytkového
komunálního odpadu (převážně se jedná o nádoby o objemu 110, 120 nebo 240
l) vlastníků jednotlivých nemovitostí (blíže viz odpověď na otázku pod bodem
č. 1), počet je dán potřebou vlastníků jednotlivých nemovitostí, která se může
v průběhu roku měnit.
Celkový počet nádob pro shromažďování zbytkového komunálního odpadu
o objemu 1 100 l, jejichž umístění na veřejná stanoviště zajistila obec, a které
jsou určeny především pro uživatele staveb určených nebo sloužících
k individuální rekreaci, je devět.

ad 3) Ano. Kontejnery na tříděné složky komunálního odpadu jsou ve
vlastnictví svozové společnosti EKODEPON s.r.o., kromě 2 ks kontejnerů na
sklo bílé, které jsou ve vlastnictví EKO-KOM, a.s.

ad 4) EKODEPON s.r.o.

