Obec Dolní Třebonín
382 01 Dolní Třebonín čp. 6
tel. 380 743 827, e-mail: dolni.trebonin@tiscali.cz

Váš dopis č.j.:
Ze dne:22.3.2017
Naše čj.: OUDT 156-1/2017
Vyřizuje: Mgr. Iveta Nováková
E-mail: novakova@dolnitrebonin.cz
Telefon, fax: 380/743827
V Dolním Třeboníně dne 23.3.2017

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Obec Dolní Třebonín obdržela dne 22.března 2017 Vaši žádost o poskytnutí
informací, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací takto:
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.
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím:
Add 1/ V obci je pro směsný komunální odpad zavedený systém nádobového sběru, počet
svozových míst je celkem 300. Dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, dále jen „komunální odpad“ je poplatek stanoven ve výši 550,-Kč za
jednu osobu.
Add 2/ Možnost třídění odpadů v obci je zajišťována způsobem sběru do nádob, kontejnerů a
do pytlů. Dále v obci funguje sběrný dvůr, který zajišťuje firma Kapex s.r.o.
Add a) Celkový počet je 12 sběrných míst, včetně osad přilehlých k obci a 1 sběrný
dvůr.
Add b) Druhy tříděných odpadů: papír, plast směsný, nápojové kartony, objemný
odpad, nebezpečný odpad, stavební odpad, sklo směsné, kovy, texil (v režimu zákona
o odpadech).
Add c) Kontejner na papír celkem 10 ks nádob, kontejner na plast směsný 8 ks nádob,
kontejner na sklo 9 ks, kontejner na kovy 2 ks, kontejner na textil (v režimu zákona o
odpadech) 3 ks.

Add 3) Obec využívá pro tříděný sběr kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce. Vlastník
kontejneru na papír a plast směsný je firma EKOKOM, a.s.
Add 4) Svozovou společností zajišťující svoz komunálního odpadu a vytříděného odpadu je
firma FCC České Budějovice s. r. o. a firma Kapex s. r. o.

S pozdravem

Pavel Ševčík
starosta obce Dolní Třebonín

