Obecní úřad Soběkury, Soběkury 47, 334 01 Přeštice
IČO 00257222, tel., fax. 377912252, e-mail: sobekury@obecni-urad.net

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Dne 26. 3. 2017 byla do DS Obce Soběkury dodána žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb.

Žádost:
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, 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 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

Obecní úřad Soběkury jako subjekt povinný poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím tímto poskytl požadované informace dne 27. 3. 2017.
1) 2 svozová místa. Obec Soběkury a její část Horušany.
Výše poplatku na rok 2017 je 700 Kč na osobu a 700 Kč za nemovitost bez trvalého pobytu.
Firmy si mají uzavírat smlouvy na likvidaci odpadu sami.
2) V obcích jsou umístěny na několika stanovištích nádoby na tříděný odpad. 2 x ročně se sbírá
nebezpečný odpad.
Na stanovištích na tříděný odpad jsou kontejnery. Dále máme sběrná místa na netříděný
odpad, kde jsou velkoobjemové kontejnery a kontejnery na železo
Dalším sběrným místem je kompostárna, s jejímž majitelem má obec uzavřenou Smlouvu o
shromažďování a likvidaci bioodpadu.
a) Sběrná místa na tříděný odpad: 5
Sběrná místa na netříděný odpad a železo: 2
Sběrné místo na bioodpad: 1
b) Plast, papír, bílé sklo, barevné sklo, textil, železo
c) Kontejner plastový 1100 L – 17 ks
Kontejner kovový ZVON 1500 L – 5 ks
Velkoobjemový kontejner – 8
Kontejner na textil kovový (rozměr 115 x 115 x 220 cm) - 1 ks

3) Zvon kovový 1500 L – EKO-KOM (5 ks)
Plastový 1100 L – EKO-KOM (2 ks)
Plastový 1100 L – Západočeské komunální služby (14 ks)
Kontejner na textil kovový – Revenge a. s.
4) Svoz komunálního a vytříděného odpadu zajišťuje firma Západočeské komunální služby a. s.
Svoz železa dle potřeby provádí různé firmy dle cenových nabídek. V loňském a zatím i
v letošním roce svoz provedla firma Metfer Tranding spol. s.r.o.
Svoz nebezpečného odpadu provádí firma vybraná Svazkem obcí pro odpadové hospodářství
– Štěnovice. Pro letošní rok je to na jarní termín firma AVE CZ a. s.
Sběr bioodpadu v obci provádí soukromý podnikatel, vlastník kompostárny Jiří Hodan.
Svoz textilu si zajišťuje ze zapůjčeného kontejneru majitel – firma Revenge a. s.

