Žáaost o informace ve smyslu zákona
č. L06l1999 Sb.

V

Tetčicíchdne 25, března 20!7

Dobný den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přiiďupu k informacím, vás tímto Žádám o poslrytnutí
informací informacítýkajícíchse způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1)

Jalaý

je počet svozorních míst komunálního odpadu a vyhláškou určená rnýše poplatkŮ za komunální

odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2)

Jalcým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadŮ v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (

a.
b.
c.

počet sběrných míst a sběrných dvorů,
druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),

celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovorni,
kontejner na šaty, nádoba na zářivlcy. kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemnÍ...),

3)

využilvajíse pro třídění odpadků kontejnery Keré nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uved'te typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4)

Název svozové spolďnoďi zajišt'ujícísvozkomunálního a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č, 106/1999 Sb, žádám o potvrzení předpokládané
budou-li účtovány,

Informace žádám poslrytnout v eleKronické formě do datové schránky
Za jejich poslrytnutí předem děkuji.
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MA
Narozen,

Infbrmace ve smvslu zákona č. 106/1999 Sb. - způsob realizace třídění a nakládání s odpad}'v
obci

Na základě Vašížádosti o infbrmaci dle zákona č. 10611999 Sb. ve
třídění a nakládání s odpady v obci, Vám sděluji následující:
l

)

2)

sm_vslu zpŮsobu

Aktuální počet sr,,ozových míst v obcích Výror,, + Hadačka (dále jen ..obce") je 1 64.
Vobci se neplatí na obyvatele, ale za.,známku" pro vývoz 120l nádoby na konrunální
odpad, kdy aktuální cení pro rok 20l 7je stanoven následovně dle frekvence vvvozu:
každý týden _ 2.400,, Kč, kombinovaný (4l v}vozů) - 2.200,- Kč. každý lichý týden _
1.800,- Kč, měsíční- 1,200,- Kč. V ceně je ještě zahrnutvývoz l x za l4 dní nádoby na
biologicky rozložitelný odpad v termínu duben - říjen, která je vždy umístěna společně
s nádobou na vý,"voz komunálního odpadu.
a) Počet sběrných míst - 4

Počet sběrných dvorů - 0

Biologické odpady. Papír, Plasty + PET lahve, Sklo. Kovy
c) Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob - llKs. Typy kontejnerŮ: ".iglÚ" o
objemu 1,5 - 2.5m3. sběrná nádoba plast l 20l a 50I.
Pro tr'íděníodpadků se vlužívásběrná nádoba na kovy ve vlastnictví obce. OstatnÍ.jsou
ve vlastnictví společnostíEKO-KOM a.s., Odpady Bohemia s.r.o., REMA Group,
svoz komunálního odpadu: Odpad_v Bohemia s.r.o..
Název stlozové společnosti zajišťující
b) Druh;r tříděného odpadu:

3)
4)

realizace

IČ: 6l 776572

Martin Pícl
starosta obce

Výrov

