\J
žádost
o informace ve smyslu zákona
Č. 106/1999 Sb.

V Tetčicich dce 25. března 2017

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnuti
informací informací týkajÍcÍch se způsobu realizace třÍděni a nakládání s odpady v obci:
l) jaký je počet svozových míst komuná|njho odpadu a vyhláŠkou určená výše poplatků za komunálnI
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sIdKcí,
2) jakým způsobem je zajištěna možnost třjděnÍ odpadů v obci, jaké vybaveni mají sběrná místa (
a.

počet sběrných mist a sběrných dvorů,

b.

druhy tříděného Qdpadu (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 třÍděni odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uved'te typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komuná|niho a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky
Za jejich poskytnutí předem děkuji.
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Josef Hrdlička

V Radslavicich dne:

06.04.2017

věc:

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím ze dne 26.3.2017 č.j. 307/2017/RDS Vám sdělujeme následující:
K bodu č. l - počet společných svozových mist komun. odpadu je 9, počet individuálních svozových mist je
328. Vyhláškou určená výše poplatku za komunálni odpad pro obyvatele je 450 Kč pro firmy je určena na
základě uzavřených smluv o likvidaci komunálních odpadů.
K bodu č. 2a - Sběrných mist je 9, sběrných dvorů O.
K bodu č. 2b - Papír, plast, sklo, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad.
K bodu č. 2c - Celkový počet sběrných kontejnerů je 41 (plastový 1100 l - 36 ks, plastový 240 l - 2 ks, kovový
kontejner na šaty - 2ks, kovový kontejner na elektro 160 l- l ks).
K bodu Č. 3 - Ano, Asekol - kovový kontejner na elektro 160 l, EKO-KOM a.s. - plastový kontejner 1100 l,
TextilEco a.s. - kontejner na šaty, SUEZ Využití zdrojů a.s. - plastový kontejner I 100 l.
K bodu č. 4 - SUEZ Využití zdrojů a.s.
Další informace týkající se komunálních odpadů naleznete na webových stránkách obce a v OZV 1/20 15 a OZV
2/2015.
S pozdravem

Josef Hrdlička
starosta obce
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