Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Dne 31. 3. 2017 přijal Úřad Městyse Koloveč pod č.j.: 328/2017/VNITŘ žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, kterou žadatel požádal Úřad městyse Koloveč o informaci týkající
se systému odpadového hospodářství v městysi Koloveč.
Žadateli bylo písemně odpovězeno do datové schrány ze dne 12. 4. 2017
Úřad městyse Koloveč zveřejňuje celý text odpovědi:

VÁŠ DOPIS Č.J.

ZE DNE

NAŠE Č.J.

25. 3. 2017

Šti/328-1/2017/VNITŘ Štibraný

VYŘIZUJE

V KOLOVČI DNE

12. 4. 2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městys Koloveč, U Staré fary 142, 34543 Koloveč, IČ:00253481 zastoupený starostou Ing.
Václavem Perglem (dále jen „městys Koloveč“) přijal dne 31. 3. 2017 pod
č.j.:328/2017/VNITŘ Vaši žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25. 3.
2017.
K žádosti Vám městys Koloveč sděluje následující:
K bodu 1)
Počet svozových míst komunálního odpadu v městysi Koloveč je celkem 475.
Poplatek za komunální odpad pro občana městyse Koloveč je stanoven v Obecně závazné
vyhlášce č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a to v městysi Koloveč 520,- Kč /
občan / rok a ve spádové obci Zichov 440,- Kč / občan / rok.
Osoby podnikající v městysi Koloveč mají s městysem Koloveč uzavřenou smlouvu o
využívání systému nakládání s komunálním odpadem na území městyse Koloveč a dle
četnosti vývozu nádoby na komunální odpad hradí poplatek (vývoz nádoby déle než 1 x
za měsíc v městysi Koloveč 629,- Kč a ve spádové obci Zichov 532,- Kč; vývoz nádoby 1 x
za měsíc v městysi Koloveč 1258,- Kč a ve spádové obci Zichov 1065,- Kč; vývoz nádoby 1 x
za 14 dní v městysi Koloveč 2516,- Kč a ve spádové obci Zichov 2130,- Kč; každá další
nádoby 1 x za 14 dní v městysi Koloveč 1258,- Kč a ve spádové obci Zichov 1065,- Kč).

K bodu 2)
V městysi Koloveč je vybudován jeden pracovní dvůr, kde mají občané možnost ukládat
objemný odpad, nebezpečný odpad, železo, tříděný odpad a je zde místo pro zpětný odběr
elektrozařízení.
Dále v intravilánu městyse jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad papír, plast, sklo, textil
(1 kontejner) a elektrozařízení (1 kontejner).

a) Počet sběrných míst tříděného odpadu (papír, plast, sklo) je 9. Sběrný dvůr v městysi není.
b) Druhy tříděného odpadu jsou papír, plast, sklo, textil, železo.
c) Celkový počet sběrných kontejnerů v městysi je 50 ks.
- kontejner kovový na objemný odpad: 1 ks, 38m3
- kontejner kovový na železo: 1 ks, 17m3
- kovová vana na nebezpečný odpad: 1 ks
- kontejner plastový na papír: 18 ks, 1100 litrů
- kontejner plastový na plast: 18 ks, 1100 litrů
-kontejner plastový na sklo: 9 ks, 1500 litrů
- kontejner kovový na textil: 1 ks,
- kontejner kovový na elektrozařížení: 1 ks

K bodu 3)
Městys využívá také kontejnery, které nejsou ve vlastnictví městyse.
- kontejner plastový na papír: 5 ks, 1100 litrů, Ekokom
- kontejner plastový na plast: 5 ks, 1100 litrů, Ekokom
- kontejner plastový na sklo: 2 ks, 1500 litrů, Ekokom
- kontejner kovový na textil: 1 ks, Dimatex
- kontejner na elektrozařížení: 1 ks, Asekol

K bodu 4)
Název společnosti, která zajišťuje v městysi Koloveč svoz komunálního a tříděného odpadu
je: Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522/168, 32600 Plzeň, IČ:25217348.

Ing. Václav Pergl
starosta
Městyse Koloveč

