Obec
Horní Libchava
PSČ 471 11

V Horní Libchavě dne 28. 03. 2017

Žadatel

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím – zaslání požadovaných informací
Obci Horní Libchava byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za
komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná
místa
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L
kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový,
velkoobjemový, podzemní…),
3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano,
uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin,
Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Odpověď:
1) U každého rodinného a rekreačního domu je umístěna svozová nádoba tj. 298 nádob
v obci.
Platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Podle této vyhlášky se platí poplatek ve výši 600,- Kč/osoba/rok.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 31.
srpna příslušného kalendářního roku.

Úleva ve výši 100,-Kč se poskytuje poplatníkům, kteří uhradí celou částku poplatku
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
2)
a. v obci je pět sběrných míst bez sběrného dvora
b. třídí se plast, papír, sklo barevné, sklo bílé, nápojové kartony, kov, šaty a BRKO
c. celkový počet kontejnerů je 20 ks. 18 ks kovových kontejnerů 3500 l, 1ks plast.
kontejner1100 l a 1 ks kovový kontejner na šaty. Sběr nápojových kartonů se provádí do
pytlů a sběr BRKO od 1.4. do 31.10. běžného roku do kontejneru na 5 t.
3) Kontejnery 3500 l jsou ve vlastnictví AVE CZ, kontejner na šaty ve vlastnictví TextilEco
a.s. a kontejner na BRKO ve vlastnictví TREDATON s.r.o.
4) Svoz komunálního a tříděného odpadu provádí AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Poříční 1918, 47001 Česka Lípa, Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,
šaty sváží TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
a BRKO sváží TREDATON s.r.o., Ševčíkova 1493/5, 130 00 Praha 3.
Kov (převážně plechovky)odvážíme do sběrny v České Lípě.

Pavel Černý
starosta obce

