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Č. j.: 316/2017/Jin.                                                                                  Jinačovice 28. 3. 2017 
 

 

Zveřejnění poskytnuté informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Na základě podané žádosti o poskytnutí informace ze dne 21. března 2017 byly dne 

28. března 2017 poskytnuty následující informace: 

 

1. Svoz odpadu probíhá od jednotlivých RD, počet svozových míst je tedy závislý 

na počtu RD v obci, kterých je v současné době 272 (z hůře dostupných lokalit pro 

svozový vůz dochází ke svážení nádob na místo, kam se svozový vůz dostane). 

Vyhláškou je stanoven poplatek za komunální odpad pro občana ve výši 500 Kč. 

2. Třídění odpadů v obci 

a) počet sběrných míst: 5 + nádoby v budově OÚ 

b) druhy tříděného odpadu: papír, plast, nápojové kartony, sklo, bioodpad, 

upotřebené potravinářské oleje a tuky; nádoby v budově či před OÚ – zářivky, 

úsporné žárovky, výbojky, tonery, střední a drobné elektrospotřebiče + baterie, textil, 

kovy; dále stanoveny konkrétní termíny v průběhu roku, kdy je umožněn sběr velkých 

elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu 

c) celkový počet nádob: sklo bílé (2 ks 1300 l, 3 ks 1500 l), sklo barevné (5 ks 1500 l), 

plasty (9 ks 1100 l), papír (8 ks 1100 l), nápojové kartony (3 ks 240 l, 1 ks 1100 l), 

bioodpad (12 ks 1100 l + 3 ks velkoobjemových kontejnerů), upotřebené potravin. 

oleje a tuky (5 ks 240 l), kovy (1 ks 1100 l), zářivky + úsporné žárovky + výbojky 

(1 ks), tonery (1 ks), elektrospotřebiče drobné + baterie (1 ks), elektrospotřebiče 

střední (1 ks), textil (2 ks) 

3.   Kontejnery a jejich vlastníci – nádoby na: 

bílé a barevné sklo – ve vlastnictví EKO-KOMu 

plasty a papír – část vlastní EKO-KOM a část obec 

nápojové kartony – obec 

bioodpad – spol. Suez, velkoobjemové kontejnery – obec 

drobné elektrospotřebiče + baterie – Asekol 

střední elektrospotřebiče – Elektrowin 

zářivky, úsporné žárovky, výbojky – Ekolamp 

tonery – Car4Future 

textil – E+B Textil, s. r. o., a  Charita České republiky 

upotřebené potravinářské oleje a tuky – EKO-PF 

kovy – obec 

      4.  Společnost zajišťující svoz komun. a vytříděného odpadu: SUEZ Využití zdrojů a. s. 

        

 

                           

Jan Kazda 

starosta obce 


