MĚSTYS BOJANOV
Bojanov 18, 538 26 Bojanov, tel.: +420 469 675 208, www.bojanov.cz

_________________________________________________________________________________________________________________

Martin Ambros
Tyršova 153
664 17 Tetčice
V Bojanově 5. dubna 2017
Počet listů: 1
Č.j.: Boj 161/2017

Žádost o poskytnutí informací - sdělení
Dobrý den, vážený pane Ambrosi,
dne 31.3.2017 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění všech změn a doplňků. Městys
Bojanov Vám poskytuje níže uvedené informace:
1. Počet svozových míst : 318 (300 od jednotlivých nemovitostí, 3 velká svozová místa pro
chatové oblasti, 15 firem).
Poplatek za komunální odpad je stanovený vyhláškou Městyse Bojanov č.2/2012 a to 500,Kč pro fyzické osoby, které mají v městysu Bojanov trvalý pobyt a 600,- Kč pro fyzické
osoby, které mají na území městysu Bojanov ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Firmy
mají stanovený poplatek dle kalkulace nákladů svozové firmy, pro letošní rok cca 1600 Kč
za 120 l nádobu.
2. Třídění odpadů :
Pro tříděné odpady je zřízeno celkem 10 sběrných míst s 35 kontejnery:
20 kontejnerů 1100 s horním výsypem (10 plastových, 10 kovových),
14 kontejnerů se spodním výsypem (8x 1100 l, 2x 1300 l, 3x 1500 l, 1x 2100 l),
1 kontejner na elektroodpad a baterie.
Třídí se papír, sklo bílé a barevné, plasty, nápojové kartony, drobný elektroodpad, baterie.
V letošním roce přibydou 3 plastové nádoby na použité rostlinné oleje a tuky a 4
velkoobjemové kontejnery na bioodpad.
2x za rok je prováděn jednorázový sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
v průběhu roku mohou občané odvážet tento odpad do sběrného dvora města Seč, s nímž
máme uzavřenou smlouvu. Sběr textilu pro Diakonii Broumov tradičně organizuje místní
organizace Červeného kříže, základní škola organizuje 2x do roka sběr papíru, SDH sběr
velkého elektroodpadu.
3. Téměř všechny kontejnery na tříděný odpad jsou ve vlastnictví městysu, pouze 1 plastový
kontejner s horním výsypem na papír máme v pronájmu od firmy Ekokom a 1 E-box na
drobný elektroodpad a baterie je ve vlastnictví firmy Asekol.
4. Svoz komunálního, vytříděného, velkoobjemového i nebezpečného odpadu pro nás
zajišťuje firma Technické služby Hlinsko, drobný elektroodpad z E-boxu firma Asekol.
Městys Bojanov nebude žádat úhradu nákladů za vypracování předmětného sdělení.
S pozdravem

Milan Michálek
starosta

