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Dobry den,

c svoí:*dném přísiupl": k inť*rmacím, vás tírnť*ž*dém* p*sksnuií
i*íormacíirrťorx*cíťYk*jících
x* zp*s*bu realiz*ce třídění* **kládání s cldpncly v *bci;

v* srnyslt; z;ák**a Č"1ůSll§9§ §b,,

1} Jaký j* p*čet sv*zov1l,ch míst k*m*nálnílr* *ťpadu n vyhlóšk*u určená výšc p*pletků z* k*rnunální
odpad pr* obyv*tele cbce, případr:ě ťirmy zde sídlící,

2}

Jnkým zpŮsaherrr je zejišťěna m*žnost třícjění odp*cíův obci, j*kd vyhav*ní rnají sběrná nrísta {

a,

p*čet sběrrrých míst * sběrnýcřr dvorů,

b"

druhy třídónéh* **padu {napříklnd papír, plas$, kart*ny, plasty),

ť. celk*vý pač*ťsběrnýclr

kont*jnerů či nád*b n jejich ťyp {n*př, k*nť*jn*r 13"0ůL k*vový,

kontejr"len na šnťy,nádoba n* z;iřivky, k**tejrrer 8**L plastcvý, velleoobjer"**v§, pcdz*mní,..),

3}

využívajíse Br§ tříclčrríodpadkŮkor:t*jn*ry které n*js*r"r ve viastnictví o*ce? P*kud ano, uv*d'te lyp
kontejneru a jeho v!*stníka {napřikiad k*ntejnery Asck*l, řk*kcm, f;l*ktr*ir",in, *i*konie Sraumav)

4)

Název sv*zavé společn*xti z*ji§ťující sv*z kcmun;ál*íh* a vytříděnéhc odpadu

V* smyslu § t7 *dst. 3 zákcna č, tssiííst§ §i:. žádám * potvrzcní předp*klád*r:é llýš* úhr*dy nók|ad&,
b*dou-li účt*vány,
§níornrace žádán"r po*kytnout v eiektr*nickó ť*rmě do cJat*vé schránky wtwd3ds.
Za jejich poski.tnutí předem d*ku;i.
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Měs§-s Pavlíkot,

Pavlíkov tss. pSČ 2-0 2t

Váš dopis zn.lze dne

Naše zn.

pal-1íkoy dne

\-r řizuje

29512017'\,íP Trura

]01 7-01-0-]

V souladu s ustanovením §5 odst. 3 zéi<ona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
Yámzasíláme požadované informace o způsobu realizace řídění a nakládánis odpady:

1)

2)

StanoviŠtě sběmých nádob jsou individuální a jsou umístěna u rodinných domů, odkud jsou
odváŽeny svozovou Íirmou (1l0 l na TKO a240 l na bio). Dvakrát do roka je zajištěn Švoz
velkoobjemového a nebezpeěného odpadu. Firmy mají uzavřeny samostatné smlouvy se svozovou
firmou.
Třídění je zajištěno následujícím způsobem:
a) k dispozicije 1l separaěníchhnízd,
b) druhy ťíděnéhoodpadu jsou papír, plasty, PET lahve, §klo, tetrapaky, k dispozici jsou

dva kontejnery na šatstvo,
separaění hnízdajsou vybavena kontejnery o velikosti 1 100 l, na sklojsou použivány
IGLŮ o objemu iSOO t, celkový porei kontejnerů je 51.
3) Městys vlastní l ks kontejneru o objemu l l00 l, 5 ks kontejnerů je majetkem společnosti Ekokom,
zbyvajici kontejnery jsou vlastnictvím svozové firmy.
4) Svozovou firmou je společnost Odpady Bohemia s.r.o.

c)
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