OBECNÍ ÚŘAD MEZINA
Mezina č. 2
792 01 Bruntál
IČ 00576026

Naše zn.: Mez-160/2017
Vyřizuje: Ivana Unverdorbenová
dne:
29.3.2017
Martin Ambros
Tyršova 153
664 17 Tetčice
DS:wtwd3ds
Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Na základě Vaší žádosti ze dne 23.3.2017, doručené do datové schránky obce Mezina,
Vám sdělujeme:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků
za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící
Počet svozových míst komunálního odpadu nemáme definován, odpadové nádoby na
komunální odpad jsou umístěny u rodinných domů popř. u staveb určených
k individuální rekreaci. Výše poplatku za odpad pro rok 2017 byl stanoven Obecně
závaznou vyhláškou obce Mezina ve výši 600 Kč za trvale žijící obyvatele a za osoby
vlastnící objekt k individuální rekreaci.
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají
sběrná místa
a) počet sběrných míst a dvorů,
b) druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c) celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L
kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový,
velkoobjemový, podzemní…),
a) Obec Mezina nemá sběrný dvůr. Počet sběrných míst, na kterých máme umístěny
kontejnery na tříděný odpad je 15.
b) V obci jsou sbírány tyto komodity-papír, plasty, barevné sklo, bílé sklo a bio
odpad. Na každém sběrném místě nejsou všechny typy kontejnerů, jsou
rozmístěny dle potřeby.
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c) Obec Mezina zajišťuje třídění papíru prostřednictvím 3 plastových kontejnerů a 1
kovového o objemech 1100 l ve vlastnictví společnosti EKO-KOM a.s., třídění
plastů 7 kontejnery plastovými a 3 kontejnery kovovými o objemech 1100 l ve
vlastnictví společnosti EKO-KOM a.s., 1 kontejnerem plastovým o objemu 1100l
ve vlastnictví obce Mezina, třídění bílého skla je zajištěno 2 kontejnery plastovými
zvon o objemu 1500 l ve vlastnictví společnosti EKO-KOM a.s. a třídění skla
směsného je zajištěno 1 kontejnerem plastovým o objemu 1100 l ve vlastnictví
obce Mezina, 4 plastovými kontejnery o objemu 240 l a 3 kontejnery plastovými o
objemu 1100 l ve vlastnictví společnosti EKO-KOM a.s. V letošním roce bude
zahájen svoz kovového odpadu 3 plastovými nádobami o objemu 240 l ve
vlastnictví Mikroregionu Slezská Harta. Sběr bio odpadu bude zajištěn 2
kovovými velkoobjemovými kontejnery o objemu 10 m3 a 5 plastovými
kontejnery o objemu 770 l ve vlastnictví Mikroregionu Slezská Harta.
Prostřednictvím sběrné nádoby společnosti Ekolamp s.r.o. je zajištěna recyklace
osvětlovacích zařízení.
Jedenkrát ročně obec zajišťuje svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
prostřednictvím svozové firmy. Zpravidla 2x ročně je zajištěn sběr použitého
šatstva a dalších potřeb z domácnosti pro Diakonii Broumov, sběrné místo bylo na
obecním úřadě.
3) Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud
ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom,
Elektriwin, Diakonie Broumov)
- Odpovězeno viz. výše.
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního odpadu a vytříděného odpadu.
Svoz odpadu je zajištěn prostřednictvím společnosti TS Bruntál, s.r.o., IČ 25823337

Stanislava Slováková
starostka
„otisk úředního razítka“

