Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vám zasíláme informace,
které se týkají způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v naší obci k datu 28.03.
2017:
Počet svozových míst komunálního odpadu – celkem 355 ks popelnic (110 litrů) u jednotlivých
domů
Výše poplatku za komunální odpad činí dle vyhlášky 350 Kč za osobu, úleva ve výši 42,85 % tj.
150,- Kč se poskytuje dětem do 16 let věku (včetně), poplatníkem je též fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k
pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Počet sběrných míst pro tříděný odpad 4
Počet sběrných dvorů 0
Druhy tříděného odpadu – plasty, kartony, papír, sklo bílé a barevné
Celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ:
6 ks nádob na papír 1100 l (4 ks ve vlastnictví Obce Osová Bítýška, 2 ks kovových bezplatně
propůjčeny od svozové firmy)
5 ks nádob na plast směsný 1 100 l (3 ks ve vlastnictví Obce Osová Bítýška, 2 ks kovových
bezplatně propůjčeny od svozové firmy)
5 ks plastových nádob na PET láhve (ve vlastnictví Obce)
4 ks plastových nádob na bílé sklo 1 300 l (3 ks ve vlastnictví Obce Osová Bítýška , 1 ks bezplatně
propůjčen od svozové firmy)
4 ks plastových nádob na barevné sklo1 300 l (3 ks ve vlastnictví Obce Osová Bítýška, 1 ks
bezplatně propůjčen od svozové firmy)
1 ks kontejneru na šaty – TEXTIL ECO, a.s., Boskovice
3 ks kontejnerů na velkoobjemový odpad o objemu 9 m3– zajistí svozová firma 1x až 2x za rok
jednorázově
3 ks kontejnerů na nebezpečný odpad o objemu cca 9 m3- zajistí svozová firma 1x až 2x za rok
jednorázově
2x za rok probíhá v naší obci sbírka použitého ošacení, v dohodnutém termínu Diakonie Broumov
sbírku odveze
1 ks kontejneru na odpad ze hřbitova o objemu 9 m3 ( bezplatně propůjčen od svozové firmy)
196 ks (120 l nebo 240 l) plastových nádob na bio odpad – nádoby jsou u jednotlivých domů
bezplatně předány do užívání od svozové firmy
Odvoz komunálního, vytříděného odpadu a bio odpadu zajišťuje svozová firma TECHNICKÉ
SLUŽBY VELKÁ BÍTEŠ, Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš

