Dne 22.3.2017 byla obecnímu úřadu Chotíkov (dále jen OÚ Chotíkov) doručena žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel OÚ
Chotíkov žádal o informace
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 (např. 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 odpadů kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud
ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (např. kontejnery Asekol, Ekokom,
Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu.

K výše uvedeným dotazům bylo žadateli sděleno:
1) Počet svozových míst 430
Vyhláškou určená sazba poplatku nádoby 120 l, četnost svozů:
1 x za měsíc

0,- Kč

1 x za 14 dnů

0,- Kč

Kombinovaný

729,- Kč

1 x za týden

1 121,- Kč

Jednorázový

75,- Kč.

2) Tříděný odpad:
- Počet sběrných hnízd v obci – 5 tříděný sběr
- Sběrné místo – 1
Druhy tříděného odpadu:
-

Papír, plasty, sklo, kovy, textil, biologicky rozložitelný materiál (rostlinný materiál ze
zahrad a veřejné zeleně), velkoobjemový odpad
Počty kontejnerů:
- 26 kontejnerů 1100 l plast
- 6 nádob 240 l plast
- 1 nádoba 1100 l kovová
- 6 velkoobjemové
3) Kontejnery v jiném vlastnictví:
1100 l plast - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
1100 l plast - EKO-KOM a.s.
1100 l kov – H.B. TEXTILIE s.r.o.

4) Název svozové společnosti:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Žadateli byla zaslána Obecně závazná vyhláška obce Chotíkov č. 4/2016 o poplatku za
komunální odpad.

