OBEC PTÝROV
PTÝROV ČP.19, 295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ
TEL. 313 100 532, E-MAIL: OU.PTYROV@VOLNY.CZ
Vážený pan
Martin Ambros
Tyršova 153
664 17 Tetčice
Číslo jednací
7/2017

Vyřizuje
Lenka Pešková

Ptýrov
30.3.2017

Vážený pane Ambrosi,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, evidované pod DS č.92/2017, Vám k jednotlivým dotazům sdělujeme následující:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro
obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
U rodinných domů v obci je v letošním roce 87 popelnic na směsný komunální odpad ve vlastnictví
občanů.
Výše poplatku pro kalendářní rok dle platné vyhlášky:
a) 1500,- Kč na sběrnou nádobu o objemu 110 l nebo 120 l určenou ke shromažďování směsného
komunálního odpadu při frekvenci svoz 1 x za týden.
b) 900,- Kč na sběrnou nádobu o objemu 110 l nebo 120 l určenou k shromažďování směsného
odpadu při frekvenci svozu 1x za 14 dní.
c) 1277,- Kč na sběrnou nádobu o obsahu 110 l nebo 120 l určenou k shromažďování směsného
odpadu při kombinovaném svozu (v zimním období 1x za týden, v letním období 1x za 14 dní)
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a) počet sběrných míst a sběrných dvorů
- 5 sběrných míst pro třídění odpadů, sběrný dvůr nemáme žádný
b) druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
- biologické odpady, papír, plasty vč. PET lahví, sklo, kovy, nápojové kartony, použitý textil
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…)
- 1100 l kontejner plastový na tříděný odpad 18 ks
- velkoobjemový kontejner kovový na použitý textil, obuv a hračky 1 ks
- 120 l nádoba plastová 1 ks

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)
- 7 ks 110 l kontejnerů plastových je ve vlastnictví firmy EKO-KOM
- 1 ks kontejner kovový na použitý textil, obuv a hračky je ve vlastnictví firmy TextilEco a.s.
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
Compag Mladá Boleslav

S pozdravem
Lenka Pešková v.r.
hospodářka OÚ
otisk razítka

