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Poskytnutí informace ve smyslu ust. §4a zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací v 
platném znění

Dobrý den,

 na základě žádosti ze dne 22. 3. 2017 sděluji;

1)    Počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad 
        pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící:

na území obce je 400 svozových míst,

výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2017 byla vyhláškou stanovena na 600,- Kč pro obyvatele obce, právní předpis 
v plném znění je v elektronické podobě zveřejněn na adrese http://www.karlovice.eu/file.php?
nid=808&oid=5380180,

právnické a fyzické osoby sídlící nebo podnikající na území obce řeší odpadové hospodářství individuálně, 
smluvním vztahem s osobou oprávněnou k nakládání s odpady,

 

2)    Zajištění možnosti třídění odpadů v obci, vybavení sběrných míst

a)    na území obce jsou 4 sběrná místa a žádný sběrný dvůr

b)    tříděn je papír, plasty, karton, sklo, biologicky rozložitelný komunální odpad, osvětlovací zařízení, 
vyřazená elektrozařízení, použité oděvy, velkoobjemový odpad, 

c)    celkový počet kontejnerů nebo nádob a jejich typ:

340 ks popelnice 100 l 

8ks kovových kontejnerů 1100 1

4ks plastové kontejnery 800 l 

4ks plastové kontejnery 700 l 

1ks závěsný kovový box

1ks kovový Ebox 

            3ks sklopný kovový box 

3)   K třídění odpadů se využívají:
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Martin Ambros
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66417 Tetčice



plastové kontejnery 800 l ve vlastnictví EKOKOM, a.s., 

plastové kontejnery 700 l ve vlastnictví Smolo Services  s. r. o., 

závěsný kovový box na osvětlovací zařízení ve vlastnictví EKOLAMP  s. r.o.

kovový Ebox pro vyřazená elektrozařízení ve vlastnictví ASEKOL s.r.o.

sklopné kovové boxy ve vlastnictví TEXTIL Eco, a.s.

mobilní velkoobjemové kontejnery ve vlastnictví Technické Služby Vrbno s.r.o. 

 

4)   Svoz komunálního odpadu a tříděných složek (sklo, papír, karton, plasty a velkoobjemový odpad) zajišťuje spol. 
Technické Služby Vrbno s.r.o., svoz BRKO zajišťuje spol. Smolo Services  s. r. o., svoz osvětlovací zařízení 
zajišťuje spol. EKOLAMP s. r.o., svoz vyřazených elektrozařízení zajišťuje spol. ASEKOL s.r.o., svoz textilu spol. 
zajišťuje TEXTIL Eco, a.s.

 

S pozdravem
                          

        

              Zdenka Šilerová
                                                                                                 referent
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