OBECNÍ ÚŘAD ŠŤÁHLAVY
Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy

Pan
M. A.
664 17 Tetčice

Vaše č.j.

Naše č.j. 414/17/Br.

Vyřizuje: Brůžková

Šťáhlavy 6.4.2017

Věc: Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď
Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám tímto poskytujeme
informace týkající se způsobu realizace, třídění a nakládání s odpady v obci Šťáhlavy a Šťáhlavice.
1. Počet svozových míst ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích je 945.
Výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce je stanovena vyhláškou č. 4/2016 –
Vyhláška o poplatku za komunální odpad. Ceny jsou stanoveny podle četnosti svozů.
Četnost svozů je 52 – každý týden – 2800 Kč
42 – v zimě každý týden, v létě jednou za dva týdny – 2450 Kč
26 - jednou za dva týdny – 1800 Kč
12 – jednou za měsíc – 1300 Kč
2. V obci jsou rozmístěny kontejnery na separovaný odpad a je zde sběrný dvůr.
a) Počet sběrných míst je ve Šťáhlavech 16 stanovišť na separovaný odpad a ve
Šťáhlavicích je 5 stanovišť, je zde 1 sběrný dvůr.
b) V obci jsou rozmístěny kontejnery na separovaný odpad – sklo, plast, papír.
c) Ve Šťáhlavech je počet kontejnerů na separovaný odpad: sklo 15 ks – 1100 l plastový
2 ks – 240 l plastový
plast 30 ks – 1100 l plastový
papír 26 ks – 1100 l plastový
1 ks – 240 l plastový
Ve Šťáhlavicích je počet kontejnerů na separovaný odpad: sklo 4 ks – 1100 l plastový
plast 7 ks – 1100 l plastový
papí 5 ks – 1100 l plastový
V sběrném dvoře je nádoba na zářivky a jsou zde celkem 3 kontejnery na oblečení, dva
ve Šťáhlavech a jeden ve Šťáhlavicích.
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3. Ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích se využívají kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce. Jsou
majetkem firem AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a firmy EKO – KOM, a.s. Jedná se
o kontejnery 1100 l a 240 l . Ve sběrném dvoře jsou nádoby od firem Asekol, Ekolamp a
Elektrowin.
4. Svoz komunálního a separovaného odpadu zde zajišťuje firma AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o.
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