• Dotaz 1) : Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená
výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící?
- V obci je celkem 75 svozových míst směsného komunálního odpadu (popelnic) od občanů.
- Podnikatelé si zajišťují svoz odpadů sami přímo se svozovou firmou.
- Výše místního poplatku je vyhláškou č. 3/2016 stanovena na 300,- Kč za jednoho
poplatníka.
• Dotaz 2): Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení
mají sběrná místa?
a) Počet sběrných míst a sběrných dvorů
- V obci jsou 3 komoditní místa s kontejnery na separovaný odpad (bílé sklo, barevné sklo,
papír, PET) a s vymezeným prostorem pro ukládání logovaných barevných pytlů na tříděné
odpady (směsné plasty, kovy, TETRA-PACK) a 1 místo pro odkládání bioodpadů.
- Při základní škole je zajištěn zpětný odběr elektrozařízení a baterií.
- Sběrný dvůr v obci nemáme.
b) Druhy tříděného odpadu
- V naší obci je možné třídit bílé a barevné sklo, papír a karton, PET, směsné plasty, kovy,
TETRA-PACK, elektrozařízení, baterie. Obec také z dotačních prostředků zakoupila
kompostéry vel. 800 litru a 1000 litrů, které bezplatně poskytuje občanům do výpůjčky (po
pěti letech užívání kompostéry přejdou do vlastnictví občanů).
c) Celkový počet kontejnerů či nádob a jejich typ
Papír
– 9x modrý kontejner plastový s posuvným víkem 1100 litrů
Plast / PET – 9x žlutý kontejner plastový s posuvným víkem 1100 litrů
Bílé sklo
– 6x bílý zvon 1100 litů
Barevné sklo – 6x zelený zvon 1100 litrů
Bioodpad
– 1x hnědá popelnice 120 litrů
Drátěné klece pro odkládání logovaných barevných pytlů – 6x
• Dotaz 3): Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví
obce? Uveďte typ a vlastníka.
- Ano, všechny kontejnery, které jsou v obci využívány vlastní buď svozová firma nebo EKOKOM.
- Obec vlastní drátěné klece pro odkládání pytlů.
Papír
Plast / PET
Bílé sklo
Barevné sklo
Bioodpad

– 9x 1100 litrů – 3x svozová firma, 6x EKO-KOM
– 9x 1100 litrů – 3x svozová firma, 6x EKO-KOM
– 6x 1100 litrů – 1x svozová firma, 5x EKO-KOM
– 6x 1100 litrů – 2x svozová firma, 4x EKO-KOM
– 1x 120 litrů – svozová firma

• Dotaz 4): Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného
odpadu
- Severočeské komunální služby, s.r.o., Jablonec nad Nisou
- KOVOŠROT GROUP CZ a.s., Praha – pobočka Liberec

