OBECNÍ ÚŘAD MALÍNKY
Malínky 75
683 33 p. NESOVICE
IČO : 00 373 451
e-mail : info@malinky.cz

Váš dopis
Spis. zn.:
Vaše čj.:
ze dne:

23.03.2017

Naše spis.zn.:
Naše čj.:
Naše zn.:
Vyřizuje:

81/2017
15/2017
Ing. Jiří Bartošík

Dne:

05.04.2017

tel. : 517 369 610; 603 872 351

DS:

Odpověď na žádost dle InfZ 106/199 Sb.,
Na základě podané žádosti o sdělení informací doplňujeme odpovědi k jednotlivým bodům:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
Počet svozových míst se 45. Poplatek za komunální odpad je 450 Kč slevy jsou na dětí do 15-ti let a na třetí
a další osobu ve společné domácnosti ve výši 100 Kč.

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
Sběrný dvůr v obci není. Využíváme sběrný důr v Bučovicích.
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty), kontejner na BRO,
Tříděné druhy odpadu jsou papír, plasty, sklo barevné, sklo čiré,
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…)
Na každý druch odpadu je v obci používán jeden sběrný kontejner o objemu 1100 l. Umístění
kontejnerů na jednom místě.
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)
Kontejnery na separovaný sběr tříděného jsou vlastnictvím svozové společnosti. Sběrné nádoby na
komunální odpad jsou vlastnictvím fyzckých osob. Jiný typ konteneru se v obc nepoužívá.
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Svozová společnost působící v obci je RESPONO a.s., kterou založili obce ve kterých svozová společnost
působí.
Ing Jiří Bartošík
starosta obce Malínky
Bank. spojení : č.ú. 18320-731/0100 u KB a.s.
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