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Odpověď na žádost o informace Třídění odpadu - č. 3/2017

Dne 23.3.2017 jsme od Vás obdrželi žádost č.j. 408/2017 o informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb. ve věci 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?
Odpověď: V obci Kujavy máme odpadové nádoby především u rodinných domů. Celkový
počet svozových míst je 157. Výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele činí 450
Kč/os./rok, od firem poplatek nevybíráme.

2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají
sběrná místa
a) počet sběrných míst a sběrných dvorů,
Odpověď: Počet sběrných míst v obci je 11, sběrné dvory nemáme.

b) druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony),
Odpověď: Sklo, plast, papír, kov, biologický odpad, oděvy

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…),
Odpověď: kontejner 1500L plastový 2 ks, kontejner 1100L plastový 17 ks + 8 ks na BIO,
kontejner na oděvy kovový, plastová nádoba 120L 147 ks, plastová nádoba 70/80L 7 ks.
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3. Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud
ano, uveďte typ kontejneru a vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom,
Eletrowin, Diakonie Broumov)
Odpověď: Odpadové nádoby na sklo, plast, papír jsou ve vlastnictví OZO Ostrava, a.s.
Kontejner na oděvy je ve vlastnictví TextilEco, a.s. Kontejnery na bio jsou v našem
vlastnictví.

4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.
Odpověď: Komunální odpad, sklo, plast a papír sváží firma OZO Ostrava, a.s. Oděvy sváží
firma TextilEco, a.s. Biologický odpad vyváží firma ASOMPO, a.s.

S pozdravem

Vojkůvková Petra
starostka obce
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