Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. 1/2017 dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Žádost o poskytnutí informací byla podána dne 25.3.2017.
Dotaz č. 1
Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatku za
komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící.
Odpověď:
V obci je vedeno 750 domácností (nádoby kulaté plastové a kovové do 110 l, plastové na
kolečkách 140 l a 240 l) a 3 kontejnery 1100 l na komunální odpad. Občané přihlášení v obci
k trvalému pobytu platí roční poplatek za svoz odpadů za osobu 324,- Kč/rok dle vyhlášky
č. 2/2016 o místním poplatku za odpad. Firmy podnikající na území obce nevyužívají obecního
systému sběru a nakládání s odpady a uzavírají si smlouvy na odstranění odpadů s oprávněnou
osobou k převzetí odpadů.
Dotaz č. 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
c.
Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100 l kovový
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový,
podzemní…)
Odpověď:
V obci jsou stanoviště na tříděný odpad.
a.
Celkem 18 stanovišť na tříděný dopad, obec nemá sběrný dvůr, občané obce Vikýřovice
využívají sběrný dvůr v obci Rapotín.
b.
Tříděné komodity: papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy, biologický odpad.
c.
Celkem 75 ks plastových kontejnerů 1100 l (papír, plast, sklo), 9 kontejnerů na kovy
objem 1500 l, 4 kontejnery na malé elektrospotřebiče, 2 kontejnery na sběr oděvů, obuvi
a textilu, 2 velkoobjemové kontejnery na bio odpad, 100 ks nádob 240 l na bio odpad.
Dotaz č. 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).
Odpověď:
Ano, obec využívá pro tříděný odpad 20 kontejnerů 1100 l od firmy Eko-kom, 9 kontejnerů na
kovy od Svazku obcí údolí Desné, 4 kontejnery na sběr drobných elektrozařízení od firmy
Elektrowin, 2 kontejnery na sběr oděvů, obuvi a textilu od firmy TextilEco a 2 malé sběrné
nádoby na kompaktní a lineární zářivky, výbojky a LED světelné zdroje.
Dotaz č. 4
Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.
Odpověď:
Svoz komunálního a vytříděného odpadu zajišťuje firma SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská
1073/10, 102 00 Praha 2 Vinohrady.
Odpovědi na žádané informace byly odeslány dne 31.3.2017.

