Obec Vrbatův Kostelec
Vrbatův Kostelec 42, 539 56 Vrbatův Kostelec, IČ: 00271195
e-mail:obec@vrbatuvkostelec.cz,tel.469350345

Dne 3.4.2017

Odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb.

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti ze dne 25.3.2017 Vám sděluji následující:
1. Počet svozových míst komunálního odpadu je 453. Výše poplatku
stanovená vyhláškou je 500 Kč/rok.
2. Odpad je tříděn do barevných kontejnerů k tomu určených na 10
sběrných místech. Sběrný dvůr není k dispozici. Třídí se papír,
plasty a nápojové kartony, sklo bílé a barevné a bioodpad, a to
do 27 sklolaminátových kontejnerů o objemech 1100-2150 l a 2
velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.
3. Obec využívá 4 sklolaminátové kontejnery zapůjčené firmou EKOKOM.
4. Společnost zajišťující
hospodářství s.r.o.
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Ing. Pavla Němcová
starostka obce

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
dne 25. března 2017
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
vytříděného odpadu

společnosti

zajišťující

svoz

komunálního

a

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.

