
               OBEC    SMILOVICE  
                  Smilovice 13,  739 55 Smilovice u Třince,   okres  Frýdek – Místek                                                    
   

 

 
Žádost č. 1/2017 doručena dne 27.3. 2017, doplnění doručeno dne 24.4.2017  

 

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  
 

Informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci  

 

Žadateli bylo písemnosti č. j. 263/84/2017 ze dne 12.5.2017 sděleno: 

  

Otázka č.: 

 1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků 

za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící 

Text odpovědi: 

-  počet svozových míst -  260, 

-  poplatek pro obyvatele obce, dle platné OZV zveřejněné na www.smilovice.cz je ve výši  

500,- Kč/rok, 

-  firmy zapojené nejsou;  

 

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná 

místa,  

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů 

Text odpovědi: 

pomocí kontejnerů pro tříděný komunální odpad a pytlový svoz separovaného odpadu přímo 

z domácnosti  (plasty a papír); 

domácnosti obdržely kompostéry pro odpad rostlinného původu; 

sběrná místa obec nemá, sběrných dvůr provozuje firma NEHLSEN TŘINEC, s.r.o. (lokalita 

Třanovice, Oldřichovice) tj. mimo území obce,  

dále je používán kontejnerový svoz objemných odpadu;  

 

b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty) 

Text odpovědi: 

sklo, papír, plasty, v rámci plastu i kartony a kovy,  bioodpad, elektrozařízení; 

 

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…), 

Text odpovědi: 

- jedná se o plastové nádoby,  

 

kontejner - ošacení, 1 ks 

kontejner – plast 3ks, 2150 l, 

kontejner – papír 2ks, 2100 l, 

kontejner – sklo 5ks, 1000 l - 1500 l – 2150 l, 

kompostér na veřejných prostranstvích, 4 ks 1,4m3 

kompostéry v domácnostech,  106 ks, 0,900 m3 a 1,4m3 

 

http://www.smilovice.cz/


   

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) 

Text odpovědi: ano 

- typ kontejneru: zvony, firma: EKO-KOM 

- typ kontejneru: ošacení, firma: TextilEco a.s. 

- typ kontejneru: elektro, firma: REMA 

 

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu 

Text odpovědi: 

- služby zajišťuje firma NEHLSEN TŘINEC, s.r.o. 

 

Dále využíváme i zpětný odběr elektro zařízení: firma Eko Logistics, s.r.o. (nejedná se o 

odpad). 

 

 

 

 

Vyřízeno dne:  12.5.2017 

 

Zveřejněno dálkovým přístupem na www. smilovice.cz  dne: 12.5.2017 


