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

V Tetčicích dne 21. března 2017

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., d svobodném přístupu k informacím, vás tímto Žádám o poskytnutí
informací informací týkajících se způsobu realizace tříděni a nakládání s odpady v obci:
l) jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídKcI,
2) jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
a.

počet sběrných mist a sběrných dvorů,

b.

druhy tříděného odpadu (například papíi 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 zajišt'ujÍcÍ svoz komunálního 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 wtwd3ds.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.
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Žádost o poskytnutí informace dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v pl.zn.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v pI. zn., ze dne 22.03.2017, sdělujeme následující l) Počet svozových míst komunálního odpadu Činí 22 míst. Od 1.1.2014 jsou občané obce
Hrobčice na základě vyhlášky osvobozeni od poplatku za komunální odpad.
2) Možnost třídění odpadu je na Hrobčicku zajištěna pomocí kontejnerů.
a)Na HrobČicku je celkem 22 svozových míst. Sběrný dvůr se nachází v obci Hrobčice a
dále máme smluvně zajištěn sběrný dvůr v nedalekém městě Bí]in& kam většina obyvatel
dojíždí za prací,
b)Druhy tříděného odpadu - papír, plast směsný, sklo směsné, kovy, bioodpad, textil a
elektroodpad a Á?ětný odběr baterií.
c) Celkový počet sběrných kontejnerů Činí 102 nádob na tříděný odpad. Typ - 2401, 6601,
11101. Občanům jsou k dispozici plastové nádoby na tříděný komunálni odpad, kovové
velkoobjemové kontejnery a jeden elektrodomek.
3) Ano, Obec Hrobčice vyuŽívá pro třídění odpadů i kontejnery, které nejsou ve vlastnictví
obce a to a) Ekokom - 11101 v poČtu 49
b) Textileco - v poČtu 2
C) Marius Pedersen - 11101 v počtu 15
- 6601 v počtu 9
- 2401 v počtu 10
d) Elektrowin - v počtu l
e) Asekol- v poČtu 2
4) Společnost zajišt'ující svoz komunálního a tříděného odpadu je Marius Pedersen,
Elektrowin, Asekol a Textileco.
Obec Hrobčice vlastní Sx 11101 nádobu na tříděný odpad a 12x velkoobjemový kontejner.
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