Žádost o informace:
Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám
o poskytnutí informací 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 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.

Poskytnutí informace:
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se
způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v naší obci sdělujeme následující:
1. Počet svozových míst v obci je cca 1100. Výše poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je dle obecně
závazné vyhlášky 480,- Kč/rok.
2. V obci je dislokován 1 sběrný dvůr odpadů a 1 sběrné místo odpadů. Dále je v obci
rozloženo10 míst s kontejnery na sklo a plast.
- Druhy tříděného odpadu: papír, lepenka, nápojové kartony, plast, sklo, textil, BRKO,
pneumatiky, beton, cihly, dřevo, baterie, objemný odpad a nebezpečný odpad.
- Obec má k dispozici tyto kontejnery:
 velkoobjemový kontejner – 23 ks
 velkoobjemový kontejner se sítí – 6 ks
 kontejner 1300 l na sklo – 6 ks
 kontejner 1300 l na plast – 6 ks
 kontejner sklolaminátový – 2 ks
3. Obec má ve výpůjčce tyto kontejnery:
- od společnosti EKO-KOM kontejner 1300 l na sklo – 16 ks
Občané mají k dispozici:
- od společnosti Megawaste-communal service, s.r.o. nádoby 120 l – 1100 ks
4. Svoz komunálního i tříděného odpadu zajišťuje společnost Megawaste-communal service,
s.r.o.

