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Martin Ambros, nar. 4.3.1973
Tyršova 153
664 17 Tetčice

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vámi podané žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů sdělujeme následující:
1.

Počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící.
Komunální odpad je svážen od všech nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob trvale obydlených
či určených nebo sloužících k individuální rekreaci ve všech místních částech ve správním území
Městyse Sepekov, počet svozových míst činí pro místní části:
Sepekov – 430
Líšnice – 88
Zálší – 20
Městys Sepekov má obecně závaznou vyhláškou zavedený místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši
550 Kč/kalendářní rok/poplatníka.
Původci odpadu (firmy), kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou dle § 17
odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů na základě
smlouvy s obcí využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů zavedeného obcí. Smlouva je písemná a výše sjednané ceny za tuto službu je
3600,- Kč bez DPH/kalendářní rok 2017/1 sběrnou nádobu o objemu 110 litrů.

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 1100 L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800 L plastový, velkoobjemový,
podzemní...).
a) počet sběrných míst – 1,
b) druhy tříděného odpadu – sklo směsné, plast, papír, tetrapack, textil, kovy, elektrozařízení,
bioodpad, objemný odpad,
c) celkový počet sběrných nádob či kontejnerů – 39,
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(kontejner 1100 l kovový - 2x, kontejner 1500 l kovový - 10x, kontejner 2500 l kovový - 11x,
kontejner 1800 l plastový - 5x, kontejner 2100 l plastový - 1x, kontejner na textil kovový - 2x,
velkoobjemový kontejner kovový - 3x, klece na drobná elektrozařízení - 3x, nádoba na zářivky 1x, nádoba na použité baterie - 1x).
3.

4.

Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano,
uved´te typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin,
Diakonie Broumov)
Městys Sepekov využívá pro sběr tříděného odpadu i nádoby, které nejsou v jeho vlastnictví,
nýbrž ve výpůjčce, a to nádoby dané do výpůjčky společnostmi:
ASEKOL a.s. - klec na drobná elektrozařízení – 1x,
ELEKTROWIN a.s. – klece na drobná elektrozařízení - 2x, nádoba na použité baterie -1x,
EKO-KOM a.s. – kontejner 1500 l kovový - 3x, kontejner 2500 l kovový - 2x, kontejner 1800 l
plastový - 2x,
TextilEco a.s. – kontejner na textil kovový - 2x.
Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
RUMPOLD s.r.o.

Městys Sepekov nepožaduje dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů úhradu nákladů za poskytnutí informací.

Ing. Pavlína Bambuškarová
starostka Městyse Sepekov

