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V Korolupech dne:

OúK-073/2017

Luboš Kyprý

6.4.2017

Věc: Informace ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím (dále jen„InfZ“)
Obecní úřad Korolupy obdržel dne 23.března 2017 vaši „Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ve které požadujete poskytnutí:
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
K Vaší žádosti sdělujeme:
1. Počet svozových míst komunálního odpadu 91, vyhláškou určená výše poplatku za komunální odpad pro
obyvatele činí 500,- Kč/rok/obyvatel, dítě do 15ti let 250,-Kč/rok, firmy zde sídlící si uzavírají smlouvu
samy.
2. Na sběrném místě se odpad třídí do zastřešených uzavíratelných kójí
2a. Jedno sběrné místo a dvě sběrná stanoviště
2b. Papír, plast,biologický odpad, sklo, kovy, nebezpečné odpady, oděv a textil
2c. 7 ks kontejner plastový 1100L na oděv, papír, sklo, 60 ks sběrná nádoba 120L na bio odpad, pytle na pet
lahve 120L, 1ks nádoba na kovy objem 2,5m3
3. Kontejnery a sběrné nádoby na bio odpad patří firmě FCC dačice, s.r.o.
4. FCC Dačice, s.r.o – komunální, nebezpečný, bio odpad, sklo,papír,
Asekol, Elekrowin - elektrospotřebiče
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