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V Podbřezí dne 27. 3. 2017
Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Dne 27 .3. 2017 byla doručena na Obec Podbřezí vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je vedena pod č.j. OUP/265/2017/DS
K žádosti:
Žádáte nás o 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,
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 Vašim dotazům sděluji následující informace:
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do popelnic o obsahu 110 l, 120 l u rodinných domků.
Pro ty občany, kam nezajede svozový automobil, slouží kontejnery o obsahu 1 100 l. Dále jsou to
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání
drobného směsného komunálního odpadu. U nás v obci nemáme poplatek, ale mezi obcí a jednotlivými majiteli bytů se uzavírá smlouva o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V této smlouvě jsou stanoveny všechny podmínky
úhrady. Máme modelovou rodinu, ve které žijí manželé a dvě děti. Na manžela je vedena popelnice, platí jen samolepky za vývoz popelnice. Manželka platí 300,- Kč a jen dvě děti po 220,- Kč. Za
více dětí v rodině se neplatí. Důchodci platí 220,- Kč a chalupáři 300,- Kč. Rodiny velmi dobře třídí,
protože prokazatelně ušetří na vývozu komunálního odpadu, což se u nás ukázalo jako opravdu
motivující. Dvakrát ročně organizujeme svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu.
Obec na odpadovém hospodářství neprodělává. Firmy nespadají pod obecní systém odpadového
hospodářství.
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2) V obci jsou dvě sběrná místa pro uložení tříděných odpadů. Jsou to kontejnery o obsahu 1 100
litrů. Jedná se o kontejner na železo - 1 ks, papír - 2 ks, plasty - 4 kusy, sklo - 2 ks, textil - 1 ks. Dále
je to úložiště pro igelitové pytle s plasty a kartony. Rozložitelný odpad rostlinného původu je průběžně kompostován, nebo odvážen do sběrného dvora v Dobrém.
3) Elektroodpad je sbírán na obecním úřadě, v základní škole a sběr větších zařízení organizují SDH
v Podbřezí a ve Lhotě Netřebě. Kontejnery od jiných vlastníků nemáme.
4) Marius Pedersen a.s.

S pozdravem

Antonín Novotný
starosta obce

