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V Bělči dne 21. března 2017

Věc: Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Č.j.: OB/2017/0211/2

Na základě  vaší  žádosti  ze  dne  20.  března  2017  Vám tímto  poskytujeme  informace,  týkající  se  způsobu
realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

Otázka:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad
pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
Odpověď:
Počet  svozových  míst  komunálního  odpadu  je  osmdesát  pět.  Výše  poplatků  za  komunální  odpad  není
stanovena. Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů bez osvobození a úlev činí čtyři sta padesát korun českých.

Otázka:
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-kovová, kontejner na šaty, nádoba na
zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),
Odpověď:
V obci máme 2 sběrná místa pro tříděný odpad, žádný sběrný dvůr, mimo katastr obce mohou občané odkládat
bioodpad. Třídíme papír, plasty, sklo směsné, nápojový karton, kovy, oděvy a bioodpad. Pro tříděný odpad
využíváme šest  plastových nádob o objemu jeden tisíc sto litrů,  deset plastových nádob o objemu dvě stě
čtyřicet litrů a jeden kontejner na oděvy.

Otázka:
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)
Odpověď:
Ano, využíváme kontejnery ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a.s. (dvě nádoby o objemu jeden tisíc sto
litrů),  ve vlastnictví společnosti  COMPAG VOTICE s.r.o. (dvě nádoby o objemu jeden tisíc sto litrů) a ve
vlastnictví společnosti TextilEco a.s. (kontejner na oděvy bez udaného objemu).

Otázka:
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
Odpověď:
Komunální a separovaný odpad sváží COMPAG VOTICE s.r.o., separovaný odpad sváží Město Mladá Vožice.

Úhradu nákladů podle § 17 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebudeme žádat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce


