MĚSTYS PODHRADÍ
Čejkovice 17, 506 01 Jičín
Úřad městyse Podhradí
Naše značka
UMP/162/2017

Vyřizuje
Michaela Šimberská

Podhradí dne
5. 4. 2017

INF 2/2017

Zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Úřad městyse Podhradí obdržel dne 4. 4. 2017 žádost o informaci od XXX. Žádost byla
podána v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí informací týkajících se způsobu realizace třídění a
nakládání s odpady v obci.
Celkové znění žádosti:
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
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše
úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Odpověď:
K vaší žádosti ze dne 4.dubna 2017 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci sdělujeme dle
jednotlivých bodů žádosti:
1) Komunální odpad je svážen prostřednictvím svozových nádob v počtu 163 kusů
od jednotlivých nemovitostí. Výše poplatků je stanovena vyhláškou městyse a činí
450,- Kč na trvale hlášeného obyvatele nebo rekreační nemovitost. Firmy, sídlící
v obvodu městyse si sjednávají odvoz komunálního odpadu přímo s firmou, zabývající
se jeho svozem.
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2) A. v obci je zřízeno 5 sběrných míst na tříděný odpad bez sběrného dvora
B. tříděný odpad je roztříděn na papír, plasty, sklo, kovy. Zelený a nebezpečný
odpad je svážen prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů dle potřeb
obyvatelstva
C. celkový počet sběrných kontejnerů je 24 ks, z toho 22 ks po 1100 l a 2
velkoobjemové na vůz Avia
3) Pro třídění odpadů jsou využívány 4 ks kontejnerů ve vlastnictví fy Ekokom
4) Svoz odpadu zajišťují Technické služby města Jičína

Informace byla zaslána do datové schránky žadatele dne 5. 4. 2017

(„otisk úředního razítka“)
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