O b e c C E B lV, Cebiv 64, 349 51 Cebiv
Tel./Fax: 374 625 318, e-mail: obec@,cebiv.cz, IČ: 00259748

č..j.:167/20l7
Vaše značka:

Vyřizuje: Radka Zelenková

V Cebivi: 21.03.2017

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecní úřad Cebiv obdržel dne 21. 3. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
l. počet svozových míst komunäního odpadu
a vyhláškou stanovená výše poplatků
za komunální odpad,
2. jakým způsobem je zajištěna možnost tříděni odpadů v obci, jaké vybaveni mají sběrná
místa, jejich počet a počet sběrných dvorů druhy tříděného odpad4 počet sběrných
kontejnerů a jejich typ.
3. vlastníci kontejnerů na tříděný odpad.
4. název společnosti zajišt'ující svoz komunálního a tříděného odpadu.

Sdělujeme Vám následující:
l. V obci Cebiv je 66 svozových míst komunálního odpadu. Poplatek je stanoven OZV obce
Cebiv č. 1/2014 včetně dodatků č. l a 2 dle stanovených kriterií:
Objem nádoby Q)

110 + 120

l 100

Četnost vývozu

Roční cena

Čtvrtletní cena

Počet výsypů

l x 7dní

2 190,00 Kč

610,00 KČ

52

1""14dni
sezonní

l 460,00 KČ
l 780,00 KČ

400,00 KČ
-

26
41

měsíční

730,00 KČ

-

12

l x14dní

7 800,00 KČ

-

26

,

Sezonní svoz kopíruje zimní sezonu. V zimním období (od 16.9. do 15.4.) je svoz prováděn l x
týdně, v letním období (od 16.4. do 15.9.) lx za 14 dní. Celkem 41 výsypů za rok.

2. V obci Cebiv jsou čtyři sběrná místa pro tříděný odpad, sběrný dvůr v obci není.
Dvakrát ročně je zajišťován mobilní sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu.
Druhy tříděného odpadu: plast. papír, sklo, sklo bílé, biodpad.
celkový počet sběrných nádob a jejich typ:
kontejner plast l 100 l - plastový, 5ks
kontejner papír l 100 l - plastový, 4 ks
kontejner sklo 2 500 l - kovový, 3ks
kontejner sklo bílé l 500 l - kovový. 2 ks
kontejner bioodpad 16 000 l - kovový. Iks
3. Kontejnery .jsou majetkem firem:

Zekol, s.r.o. - bioodpad
EKODEPON, s.r.o. - plast, papír
EKO-KOM, a.s. - sklo

4. Svoz tříděného a komunálního odpadu v obci Cebiv zajišťuje firma EKODEPON, s.r.o.

S pozdravem

.-_--. _-....
'

j;""'

'

C "
(,,
.

, 'r

W

..

.

\"F l.. B \"

