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Váš dopis značky/ze dne

Naše značka/ze dne

25.3.2017

DZ94/214/3/2017/29.3.2017

Tupesy

3.4.2017

Věc: žádost dle z. 106/1999 Sb o zaslání informací
týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci Tupesy
vám na váš dotaz, který jsme obdrželi dne 25.3.2017 sděluji
1.

2.

 Počet svozových míst komunálního odpadu – není vyhláškou regulováno, sváží se
každá nádoba u rodinných domů – cca 450 Ks
 Vyhláškou určená výše poplatků – 550 Kč
Sděluji vám, že se jedná o veřejně přístupnou informaci zveřejněnou způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webu obce www.tupesy.cz.
 Možnost třídění je zajištěna jednotlivými „hnízdy“ pro sběr separovaných odpadů
a) počet sběrných míst v obci – 11
b) druhy tříděného odpadu – papír , plast, sklo bílé, sklo barevné, kov, textil, elektroodpad
Sděluji vám, že se jedná o veřejně přístupnou informaci zveřejněnou způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webu obce www.tupesy.cz.
c) celkový počet sběrných kontejnerů
- 33x1100 l. – plastový kontejner,
- 6x1100 l.- kovový kontejner
- 8x240l. - plastová popelnice,
- papírová krabice na baterie1x,
- papírová krabice na žárovky 1x,
- papírová krabice na zářivky.

3.

Vlastnictví kontejnerů
- Eko-kom – 7 x 1100 l
- MAS Buchlov – 7x1100l , 2x 240l
- OTR a.s. – 1 x 240l
- Diakonie Broumov kontejner na použitý textil– 1x
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4.

AIDED-EU, se sídlem v HLOHOVCI, Dolní konec 76, 691 43 Hlohovec kontejner na použitý textil - 1x
Elektrovin – 1x
Asekol - 1x
Ekobat – 1x
Eolamp – 2x

Název svozové společnosti:
 komunální odpad + separovaný odpad - Odpady - Třídění - Recyklace a.s., IČO
63483980, Moravníky, 68601, Uherské Hradiště
 separovaný odpad – výhradně bílé sklo - OTR Recycling s.r.o., IČO 28335830,
Kostelanská, 68603, Staré Město,

Dotaz na předpokládanou výši úhrady – neúčtujeme

S pozdravem
Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy
Digitálně podepsal Mgr. Oldřich

Mgr. Oldřich Vávra Vávra
Datum: 2017.11.16 11:52:20 +01'00'
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