
Obec Bulhary obdržela dne 20.3.2017  žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  pod č.j. 227/2017 od pana MA. 

Žadatel požadoval informaci o způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:  

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-

kovová, 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 

Dne 22.3.2017  bylo žadateli sděleno:   

1) Počet svozových míst komunálního odpadu je 285 a vyhláškou určená výše poplatků za      
komunální odpad pro obyvatele je 470,- Kč. 

2) Způsob zajištění možnosti třídění odpadů v obci: 
a.  4 sběrná místa a 1 sběrný dvůr 

 b.  v naší obci se třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, textil, elektrozařízení,  
               kovy, dřevo, bioodpad 

c. 2 ks kontejnerů na textil, obuv a hračky – AIDED – EU Hlohovec. E-BOX, B-BOX – 
Asekol. 4 ks kontejnerů 1100 l na papír, 4 ks kontejnerů 1100 l na plast, 1 kontejner 
1100 l na nápojové kartony, 4 ks kontejnerů 1300 l na sklo – EKOKOM. Klecový 
kontejner na plast, klecový kontejner na papír, 21 ks plastového kontejneru 770 l  na 
bioodpad, 250 ks plastových nádob 110 l na bioodpad - Hantály a.s. Velké Pavlovice. 
Miniwin, stacionární kontejner na malé spotřebiče – Elektrowin. 6 ks aviových 
kontejnerů na beton, cihly, kovy, sklo, větve, dřevo, plasty, velkoobjemový odpad, 1x 
uzamykatelný kontejner na elektroodpad. 

3)   Viz. 2)c. 
4)    Společnost zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu je firma Hantály a.s., 

Velké Pavlovice. 

 

 

 

 

 


