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Tetčicíchdne 21. března 2a17

DobÝ den,

Ve smyslu Zákona

č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k ínformacím, vás tímto žádám o pos§,tnutí

informací jnformací |ýkaj ícíchse způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) ]aký je

počet svozových míst komunálního odpadu a \ryhláškou určená výše poplatků za kornunální
odpad pro obyvatele obce, připadně firmy zde sídlíci

2)

]akým způsobem je Zajištěna možnost tříděníodpadů V obci, jaké \Ybavenímajísběrná místa (

a,

počet sběrných mísi a sběrných dvorů,

b.

druhy tříděného odpadu (například papk, plasty, kaitony, plasiy),

c.

celko\.ý počet sběrných kontejnerů či nádob a je.];ch typ (např, kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner BooL plastový, Velkoobjemo\^ý, podzemní,,,),

3)

\ryužíVají5epro tříděni odpadků kontejnery které nejsou Ve vlastnictvíobce? Pokud ano, lved'te typ
kontejneru a jeho vlastníka (ntspříklad kontejnery Asekol, Ekokorn, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4)

Název sVoZoVé společnosti zajjšťujhísVoZkomunáIního a vytříděného odpadu

Ve smys|u § 17 odst, 3 Zákona č, 106/1999 sb. žádám o potvrzení předpokládané l^ýše úhrady nákladů,
budouli účtovány.
informace žádám poskytnout V elektronícké folmě do datové
Za jejich poskytnutí předem děkuji.

schránky-
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obecni úřad Hrubčice

lčo : 00 288 284

Hruběice 10
798 21 p.Bedihošt'

věc|žádosioinformace
Podle zákona č,106/1999 Sb, o Svobodném přístupu k iníormacím Vám sděluji
informace o způsobu realizace třidění a nakládání s odpady V obci Hrubóice;
pro obyvatele obce se VyVážíod domU 1 X za 14
dní, Příbližně asi 4o0 ks, občanéplatí poplatek 480,- Kč za ] osobu Za rok,
Firmy platí 1900,- Kč Za rok,

1. Nádoby na komunální odpad

8 sběrných míSt na iříděníodpadů.
kontejnerů (1,100l - plastové) na papk
12 kontejnerů ('1.100l - plastové) na plasi směsný
kontejnerů (1,100l - plastové) na směsné sklo
11 kontejnerů (770l - plastové) na bioodpad
kontejnery (300l - kovové) na textil
kontejner (betonový, pevně zabudovaný) na kov

2, V obci máme
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ročně pořádá obec sVoZ nebezpeěného odpadu
ročně pořádá obec svoz Velkoobjemového odpadU
Sběrný dVůr V obci nemáme,

V

3,

Na třiděni odpadů VyUžiVáme kontejnery AVE odpadoVé hospodářStví,

4,

SVoz odpadků u nás Zajišťujífirmy:
AVE odpadoVé hoSpodářStVi s,r,o,
Eco a,s,, Boskovice
lng. Antonín cetkovský - kontejnerová doprava

Hrubčicíchdne 24.04.2017

Milan Mlateček
staiosta obce
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