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pan Mxxx Axxxx
xxxxxxxx
664 17 Tetčice
DS: xxxxxxxxx

V Bohaticích dne
Č. j.
Spis.zn.
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telefon:

27. 3. 2017
BO/38/2017
OU-DS-SPIS/6/2017
Jiří Kováč, místostarosta obce
774 556 822

Poskytnutí informace - obec Bohatice
Obecní úřad Bohatice obdržel dne 20. 3. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí
informace:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená
výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy
zde sídlící?
- V obci je cca 70 svozových míst (převážná část míst je u jednotlivých
nemovitostí);
- OZV obce Bohatice stanovený poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
aktuální rok činí 600,- Kč/osobu/rok.
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké
vybavení mají sběrná místa
a) Počet sběrných míst a sběrných dvorů

V obci je 5 sběrných hnízd; obec nemá sběrný dvůr
b) Druhy tříděného odpadu

V obci se třídí: papír, plasty, sklo, kovový odpad, bioodpad, použité tonery,
baterie a elektrozařízení (Asekol), osvětlovací zařízení (Ekolamp)
c) Celkový počet sběrných nádob a jejich typ
 Papír – 1ks 3200 l, 1ks 3300 l, 1ks 1500 l, 2ks 1100 l;
 Plast – 2ks 3300 l, 3ks 3200 l;
 Sklo – 5ks 2150 l
 Použité tonery – 1ks Sammelbox
 Kovový odpad – 1ks 100 l;
 Bioodpad – 1ks 240 l;
 Baterie a elektrozařízení – 1ks box Asekol;
 Osvětlovací zařízení – 1ks box Ekolamp.

3) Využívají se pro třídění odpadů kontejnery, které nejsou ve vlastnictví
obce?
 Sklo – Eko-kom;
 Papír - Eko-kom a Marius Pedersen;
 Plasty – Eko-kom a Marius Pedersen;
 Tonery – Office DEPOT;
 Elektrozařízení – Asekol;
 Osvětlovací zařízení - Ekolamp;
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného
odpadu
V obci zajištuje svoz odpadu firma Marius Pedersen a.s.

………………………………………………

Jiří Kováč
místostarosta obce

