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Mikulovice 1.4.2017

Věc: Vviádření k žádosti dle zákona č.106/1999

Na základě zákona

č' 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacÍm, ve znění pozdějších

předpisů vám zasilám tuto informaci'

otázka č. 1 - Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za
komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící'

odpověd'
obec Mikulovice má 470 svozových míst komunálního odpadu' výše poplatku pro obyvatele obce je 500
Kč, pro firmy 1250 Kč.

otázka č. 2 _ Jakým způsobem je zajištěna možnost tříděníodpadů v obci, jaké vybavenÍ mají sběrná
místa
ď počet sběrných mÍst a sběrných dvorů
b/ druhy tříděného odpadu (papír, plasty kaňony)
c/ celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner

1

100 l kovový,

kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800l plastový, velkoobjemový, podzemní

odpověd'

a/
b/
c/

obec Mikulovice má 9 sběrných míst. Sběrný dvůr nemá.
obec Mikulovice zajišt'uje sběr třiděného odpadu-papír, plast, kartony
4 kontejnery 1100l na komunální odpad
13 kontejnerů

1

100 l na plasty

12 kontejnerů

1

100 l na

1

kontejner na šaty

Telefon 466 303 743

papir
lČo 0o

27 39 61

..

')

1

kontejner na elektroodpad

2 kontejnery na bílésklo
6 kontejnerů na barevné sklo
1

prostor na odkládání velkých elektrospotřebičů

otázka č. 3 - Využívajíse pro tříděni odpadŮ kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano,
uvedte typ kontejneru a jeho vlastníka.
odpověd'
obec Mikulovice využívá pro sběr, třídění a odvoz odpadů, plastů, papíru, skla kontejnery ve vlastnictví
1

.

Obec Mikulovice

1

100

I

2.

Firmy Ekokom 1100

3.

Firmy Rema sysÍéma.s' - nákl. auto

4.

Firmy Textil Eco a.s.

I

- kontejner

otázka č' 4 _ Název svozové společnosti zajišťujícísvoz komunálního a vytříděného odpadu
odpověd'
svoz komunálního odpadu zajišťuje firma Služby města Pardubice a. s
svoz tříděného odpadu (papír, sklo' plasty) zajišťuje firma Marius Pedersen a. s.
svoz elektrozařízení zajištuje firma Rema sysÍéma.s.

'

svoz textilu zajišťujefirma Textil Eco a. s.
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