Poskytnutá informace ze dne 19.02.2018

MS 4678/2018/VV/Au

Předmět žádosti:
Informace o odpadech za rok 2017 (dle zákona č. 123/1998 Sb., o právo na informace o
životním prostředí, v platném znění).
Poskytnutá informace:
Obecně závazná vyhláška města Studénky stanovící systém nakládání s odpadem http://www.mesto-studenka.cz/public/documents/pravni-predpisy/ozv/ozv-2015-2.pdf
Náklady na provoz systému nakládání s komunálním odpadem za rok 2017:
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2017
komunální odpad občané
tříděný - papír, plast, sklo
Velkoobjemové kontejnery
ASOMPO
sběrný dvůr
kontejnery na ul. Poštovní
odvoz BRO
rezerva (ostatní) - odvoz plastů v pytlích, zpracování POH apod.
Nákup ost. materiálu, nových kontejnerů, oprava kont. stání apod.
Celkem

4 915 961,50 Kč
874 816,50 Kč
363 285,00 Kč
162 524,00 Kč
502 779,00 Kč
5 961,00 Kč
73 525,25 Kč
48 691,00 Kč
33 360,00 Kč
6 980 903,25 Kč

Příjmy z prodeje vytříděného odpadu za rok 2017:
Odměna společnosti EKO-KOM, a. s. za tříděný
sběr:
Odměna společnosti ASEKOL, s.r.o. za sběr
elektrozařízení
Odměna společnosti ELEKTROWIN, s.r.o. za sběr použitých
světelných zdrojů
Celkem

1 100 281,50 Kč
7 215,00 Kč
49 466,90 Kč
1 156 963,40 Kč

Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 činil cca 4.650.000,00 Kč.

Jak mají subjekty podnikající na území města Studénky (právnické osoby i fyzické osoby
podnikající) zajištěno nakládání s odpadem vznikajícím při jejich podnikatelské činnosti?
Tyto osoby nejsou zapojeny do systému, musí si uzavřít smlouvu se svozovou firmou.
Vedlo město Studénka za poslední tři roky (2015 – 2018) přestupkové řízení proti osobám
podnikajícím na území obce za porušení povinností stanovených dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech? Pokud ano, v kolika případech bylo přestupkové řízení zahájeno?
Vedlo město Studénka za poslední tři roky (2015 – 2018) přestupkové řízení proti občanům
obce za porušení povinností stanovených v § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech? Pokud
ano, v kolika případech bylo přestupkové řízení zahájeno?
Ne. Většinu kompetencí v této oblasti má MěÚ Bílovec jakožto úřad obce s rozšířenou
působností.
Bc. Dagmar Auxtová, vedoucí odboru vnitřních věcí, 05.03.2018.

