OBECNÍ ÚŘAD
SKOTNICE
Skotnice 24
742 59

Předmět žádosti:
Poskytnutí informací týkajících se 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 dopadu (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 880L 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 zajištující svoz komunálního a tříděného odpadu

Odpověď:
1. Celkový počet svozových míst komunálního odpadu je 291 míst. Komunální odpad odkládají občané
obce Skotnice do sběrných nádob (popelnice o objemu 110 L), které mají umístěny před rodinnými domy. Velkoobjemový komunální odpad je svážen 2x ročně – 3 svozová místa, na každém 2 kontejnery na
velkoobjemový odpad.
V roce 2017 výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla stanovena OZV 650 Kč na poplatníka.
2. Možnost třídění odpadů v obci
a) v obci je šest sběrných míst na separovaný sběr (papír, plasty, sklo), tři sběrná místa na drobný kovový odpad, 1 sběrné místo na oděv, obuv, hračky a 17 sběrných míst na biologicky rozložitelný odpad.
Obec Skotnice nemá vlastní sběrný dvůr.
b) druhy tříděného odpadu: bílé sklo; barevné sklo; plasty; textil, obuv, hračky; biologicky rozložitelný
rostlinný odpad ze zahrad a domácností
c) celkový počet kontejnerů a sběrných nádob:
356 popelnic objem 110 L; 3 sběrné nádoby papír 2,1 m3; 2x papír 1,55 m3; 4x plasty 2,5 m3; 2x plasty
2,15 m3; 4x plasty 1,5 m3; 6x sklo barevné 1,5 m3; 3x sklo bílé 1,5 m3; 1 kontejner na oděv, obuv, hračky, 3 sběrné nádoby na drobný kov 110 L, 25 sběrných nádob na BRO – 770 L.
3. Využívá se 1 kontejner na oděv, obuv, hračky ve vlastnictví společnosti TextilEco, a.s

4. Svozové společnosti:
- Svoz komunálního odpadu a vytříděných plastů, skla a papíru zajišťuje společnost Slumeko, s.r.o.,
Kopřivnice
- Svoz biologicky rozložitelného odpadu zajišťuje ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína

Informaci zpracovala: Mgr. Anna Mužná, starostka obce
Datum: 29. března 2017
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