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Vaše značka:

Bobrová 03.05.2017

Informace dle zákona 106/1999 Sb.,
Zasíláme Vám požadované informace týkající 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.
Počet svozových míst směsného komunálního odpadu je cca 320 ks – každý vlastník
nemovitosti má vlastní nádobu (popelnici), u budovy ZŠ je umístěn 1 ks kontejneru
(200 l), dále ve sběrném dvoře je umístěný velkoobjemový kontejner a u hřbitova na
Horní Bobrové je také 1ks velkoobjemového kontejneru na tento odpad.
Poplatek daný vyhláškou činí 500 Kč na obyvatele trvale žijícího v obci a vlastníka
rekreačního objektu v katastru obce, úlevu ve výši 150 Kč mají důchodci nad 80 roků
a studenti dočasně bydlící mimo svůj TP (po předložení nájemní smlouvy), vícečetné
rodiny neplatí poplatek na třetí a další dítě do 15 roků, osvobozeni jsou občané na čp. 208,
209 a 210 - mlýny.
Firmy sídlící v obci hradí poplatek individuální – dle velikosti firmy a množství
vyprodukovaného odpadu od 500 Kč do 7000 Kč ročně. Celkem 29 firem + 5 firem má
odvoz odpadu smluvně zajištěn jinak (taktéž dokládají smlouvu na likvidaci odpadu).
2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná
. místa
a) Počet sběrných míst a sběrných dvorů – sběrný dvůr je v obci jeden. Provozovatelem
do loňského byla firma Miroslav Odvárka Odas, a.s. Žďár nad Sázavou, nyní firma
AVE Žďár nad Sázavou s.r.o.
b) Druhy tříděného odpadu (např. papír, plasty, kartony,..) – V obci se třídí tento odpad –
papír, plasty a paky, sklo barevné, sklo bílé, bioodpad a textil - do kontejnerů.
Elektroodpad a papír je možné ukládat ve sběrném dvoře a v budově ZŠ č.129, použité

baterie v prodejnách Coop do určených nádob. Kovový odpad se ukládá ve sběrném
dvoře.
c) Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky…..) Celkový počet nádob na tříděný odpad je:
papír
8 ks
1100 L
plasty
12 ks
1100 L
sklo barevné
6 ks
1100 L – 5ks, 1300 L – 1 ks
sklo bílé
8 ks
1100 L – 4ks, 1500 L – 1 ks
bioodpad
5 ks
4000 L
textil
2 ks
směsný odpad
1 ks
5000 L (hřbitov)

3) Využívají se pro třídění odpadů kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud
ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (např. Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie
Broumov..)
Celkem 2 ks kontejneru – papír 1 ks (1100 L) a sklo bílé (1300 L) má městys v bezplatné
zápůjčce od firmy EKO-KOM, a.s., 2 ks kontejnerů na textil si zde umístila firma
TextiEco, a.s. Praha na základě nájemní smlouvy. Kontejner na směsný odpad u hřbitova
má městys v nájmu od firmy TS města, a.s.
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu?
Svoz komunálního a tříděného odpadu (papír, sklo, plast) zajišťuje firma AVE Žďár nad
Sázavou s.r.o.. Odvoz směsného komunálního odpadu ze hřbitova zajišťuje firma TS města, a.s.
Bystřice n.P.
Děkuji.
S pozdravem

Zdeňka Smažilová - starostka

