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Věc: Odpověď na DS 453626060  -  žádost o poskytnutí informací 
  

        Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:  

 

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za 

komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící 

• 8 společných svozových míst + neevidovaný počet individuálních u  jednotlivých 

čp vedle svozové trasy komunálního  odpadu + 1 sběrný dvůr,  

• Výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce je určena vyhláškou 

3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů veřejně přístupnou na 

stránkách obce Nekoř - http://www.nekor.cz/obecni-urad/vyhlasky-narizeni 

• Výše poplatků pro firmy ve vyhlášce určena není 

 

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná 

místa ( 

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,   8 + 1 

b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),  jsou určeny vyhláškou 

1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Nekoř veřejně přístupnou na stránkách obce Nekoř  http://www.nekor.cz/obecni-

urad/vyhlasky-narizeni 

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…), 

11 ks  1100 L žlutý plastový na plast 

12 ks  1100 L modrý plastový na papír 

7 ks  zvon sklolaminátový na bílé sklo 

6 ks  zvon sklolaminátový na barevné sklo 

3 ks  zvon sklolaminátový  kombinovaný na  bílé a barevné sklo 

11 ks  1100 L černý plastový na směsný odpad 

1ks  kontejner Elektrowin na nalé spotřebiče  
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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) 

ANO  

1ks  kontejner Elektrowin 

EKOKOM:  

8 ks  1100 L žlutý plastový na plast 

7 ks  1100 L modrý plastový na papír 

5 ks  zvon sklolaminátový na bílé sklo 

6 ks  zvon sklolaminátový na barevné sklo 

3 ks  zvon sklolaminátový  kombinovaný na  bílé a barevné sklo 

 

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu 

EKOLA České Libchavy s.r.o. 

Recycling – kovové odpady a.s. 

 

Náklady na zjištění požadovaných údajů nebudou účtovány. 

 

 

          

Ing. Jiří Pomikálek, 

                 starosta obce Nekoř 
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