Informace č. 1 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
k dotazům doručeným na Obecní úřad v Lomnici dne 23. 3. 2017 sdělujeme
následující:
1. Počet svozových míst komunálního odpadu: 375
Výše poplatků určená vyhláškou obce a schválením v Usnesení č. 494/2016
VZO/21/2016 ze dne 5. 12. 2016:
 Cena za odvoz domovního odpadu pro domácnosti (nádoba na komunální odpad –
popelnice)
a) obsah nádoby
110/120 litrů
1 x týdně
1 700,-Kč / rok
b) obsah nádoby
110/120 litrů
1 x za 2 týdny
850,-Kč / rok
c) obsah nádoby
110/120 litrů
střídavá frekvence
1275,-Kč / rok
d) obsah nádoby
240 litrů
1 x týdně
3 350,-Kč / rok
e) obsah nádoby
240 litrů
1 x za 2 týdny
1 675,-Kč / rok
f) obsah nádoby
240 litrů
střídavá frekvence
2 500,-Kč / rok
g) obsah nádoby
1100 litrů
1 x týdně
14 100,-Kč / rok
h) obsah nádoby
1100 litrů
1 x za 2 týdny
7 050,-Kč / rok
 Cena za odvoz domovního odpadu pro firmy (nádoba na komunální odpad –
popelnice)
a) obsah nádoby
110/120 litrů
1 x týdně
1.800,-Kč / rok
b) obsah nádoby
110/120 litrů
1 x za 2 týdny
900,-Kč / rok
c) obsah nádoby
110/120 litrů
střídavá frekvence
1 350,-Kč / rok
d) obsah nádoby
240 litrů
1 x týdně
3 530,-Kč / rok
e) obsah nádoby
240 litrů
1 x za 2 týdny
1 765,-Kč / rok
f) obsah nádoby
240 litrů
střídavá frekvence
2 650,-Kč / rok
g) obsah nádoby
1100 litrů
1 x týdně
14.800,-Kč / rok
h) obsah nádoby
1100 litrů
1 x za 2 týdny
7 400,-Kč / rok

2. možnosti třídění odpadů v obci a jejich vybavení:
a) počet sběrných míst a sběrných dvorů: 6 sběrných míst a 1 sběrný dvůr
b) druhy tříděného odpadu

sběrná místa – papír, plast, sklo, kompozitní obaly
 sběrný dvůr –
Ostatní odpad
plastové obaly (pozn.: předpoklad polystyrenových obalů)
kompozitní obaly
směsné obaly
pneumatiky
beton
cihly
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
asfaltové směsi
zemina a kamení
izolační materiály
stavební materiál na bázi sádry

směsné stavební a demoliční odpady
papír a papírová lepenka
sklo
oděvy
textil
jedlý olej a tuk
baterie a akumulátory
vyřazené elektrické a elektronické zařízení
plasty
kovy
biologicky rozložitelný odpad
objemný odpad
Nebezpečný odpad
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
jiné motorové, převodové a mazací oleje
obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
olejové filtry
brzdová kapalina
nemrznoucí kapalina obsahující nebezpečné látky
vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
olověné akumulátory
asfaltové směsi obsahující dehet
kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
stavební materiály obsahující azbest
rozpouštědla
kyseliny
pesticidy
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (pozn.: lednice, mrazáky aj.)
olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

c) celkový počet sběrných nádob je 27 + 1 a jejich typ (mimo kontejnerů, které
jsou plněny odpadem dle potřeby):
4 x 660 L plast
23 x 1100 L plast
(+ 1 x papírová krabice z recyklovaného papíru)
Ve sběrném dvoře jsou umístěny další nádoby dle potřeby (kontejner kovový
na šaty, obuv hračky – charita, klec na elektrospotřebiče malé, 4 x kovová
nádoba uzamykatelná na zářivky, baterie a akumulátory, nebezpečný
odpad; kontejnery dle potřeby – stavební suť, tabulové sklo, plasty velké,
papír a lepenka, rostlinný odpad, objemný odpad, …). Ve sběrném dvoře
jsou dvě „kovové uzamykatelné garáže“, ve kterých je skladován
nebezpečný odpad.

3. kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce:
5 x plast 1100 L Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
2 x plast 660 L Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
4 x plast 1100 L EKO KOM
1 x plast 660 L EKO KOM
1 x klecový kontejner – ELEKTROWIN
1 x papírová krabice z recyklovaného papíru Cart4Future s.r.o.
4. společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu včetně
zpětného odběru:
Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
IGRO s.r.o.
SUAS – skládková, s.r.o.
Monstav CZ s.r.o.
ASEKOL a.s.
ELEKTROWIN a.s.
AMT s.r.o.
ECOBAT s.r.o.
EKOLAMP s.r.o.
Cart4Future s.r.o.

