Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný subjekt
obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Ve své žádosti požadoval tyto informace:
1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhlášku určená výše poplatku
za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící:
-

dle OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzické osoby
částku 460,- Kč. Firmy mohou využít zapojení do systému obce (týká se komunálního
odpadu), pak se stanovena cena za službu ve výši 120,- Kč za 1 měsíc + DPH.
- Počet svozových míst je 141
2. Jaký způsobem je zajištěna možnost třídění odpad v obci, jaké vybavení mají sběrná
místa:
a) počet sběrných míst a sběrných dvorů - obec nemá sběrný dvůr, počet sběrných míst je
10
b) druhy tříděného odpadu – obec třídí papír, plasty, sklo bílé, sklo barevné, bioodpad,
textil, drobné elektrospotřebiče, baterie
c) celkový počet sběrných kontejnerů či nádob:
- 1 kontejner na textil, 1 e-box na baterie a drobné elektrospotřebiče, 6 kontejnerů na
bioodpad, 10 kontejnerů (plast) na papír, 5 kontejnerů na sklo čiré o obsahu 1100 l
(kovové), 8 kontejnerů na sklo směsné o obsahu 1100 l (kovové), 6 kontejnerů na
bioodpad, 26 kontejnerů na směsný komunální odpad o obsahu 1100 l (kovové,
plastové).
3. Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Ano
obec využívá kontejnery na základě výpůjčky – jedná se o kontejnery na papír, sklo čiré a
směsné a kontejner na textil. Vlastníkem kontejnerů je společnost Asekol, Eko-kom.
4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního odpadu a vytříděného
odpadu:
Směsný komunální odpad zajišťuje společnost EKO-UNIMED Medlov, bioodpad společnost
Loštická lesní s. r. o. Loštice, vytříděný odpad EKO-UNIMED Medlov.
Informaci zpracoval:
28. 3. 2017 Jiří Flášar, místostarosta obce

