Obec Komňa
Komňa 42, PSČ 687 71
Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje:
Datum:
Příloha:

112/2017
29.03.2017

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane
,
písemnou žádostí doručenou dne 22.03.2017 jste se obrátil na Obec Komňa s žádostí o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Požadujete poskytnutí 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 společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

K bodu 1) sdělujeme:
V obci máme 5 svozových míst komunálního odpadu a pro poplatníky je Obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2015 stanovena výše poplatku 400,- Kč/osoba, a dle ustanovení § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech výše poplatku 590,-Kč/nádoba pro firmy sídlící v obci.
K bodu 2)
a) počet sběrných míst s tříděným odpadem je 5, sběrný dvůr žádný.
b) druhy tříděného odpadu: biologický odpad rostlinného původu, papír, plasty, sklo, kovy,
nápojové kartony, nebezpečný odpad, objemný odpad.
c) celkový počet sběrných kontejnerů či nádob je 18 kusů plastových po 1100L, 1 kus nádoby na
elektrozařízení, 1 kus papírové přenosné nádoby na baterie, 2 kusy velkoobjemových kovových
nádob na kovy, 2 místa na odpad rostlinného původu, 1 kus kovový kontejner na šaty.
K bodu 3)
Ano, 9 kusů plastových kontejnerů, typu 1100L firmy Ekokom, 9 kusů plastových kontejnerů, typu
1100L firmy Rumpold UHB, 1 kus E-box firmy Asecol, 1 kus E-box firmy Ecobat, 1 kus kovový
kontejner na šaty firmy TextilEco, a.s.
K bodu 4)
Svoz komunálního odpadu a vytříděného odpadu zajištuje firma Rumpold UHB s.r.o., Metalšrot
Tlumačov, a.s., Asecol a Ekobat.

S pozdravem
Jana Křižková
starostka obce
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