OBEC LOCHOUSICE
Lochousice 75, 330 23 Nýřany, okres Plzeň – sever
IČO: 00572918 Bank. spoj.: KB Přeštice, č.BÚ 31921371/0100
tel.: 377893232, 775041633 e-mail: lochousice@seznam.cz
Naše značka.: ST/61/17
Váš dopis značky:
Vyřizuje: Opavová Lucie
Tel.: 775 041 633
E-mail: lochousice@seznam.cz
Datum: 30.3.2017

Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace
Obecní úřad Lochousice přijal dne 23.3.2017 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb. a k této žádosti sdělujeme následující:
1) Počet svozových míst KO: 57 + 1 sídlící firma, která služby hradí přímo svozové firmě
Výše místního poplatku:
• 500.- Kč ročně za každého trv. bydlícího občana
• 500.- Kč ročně za každou nemovitost určenou k ind. rekreaci, ve které není trvale
hlášena žádná osoba
-

50 % úleva pro děti do 18 let věku a osoby pobírající důchod

-

100 % zproštění místního poplatku pro osoby hlášené na ohlašovně a osoby, které se v obci
nezdržují déle jak 9 měsíců

2) Způsob zajištění tříděného odpadu:
• 9 ks nádob na separovaný odpad (plast, papír, sklo) – 3 sběrná místa, celoroční svoz
• 2 sběrná místa (kov a BRO) – dle rozpisu obsluhy
• mobilní svoz NO (1x ročně) a velkoobjemového TKO (2x ročně)
• celoroční sběr NO přes Elektrowin v rámci akce „Recyklujte s hasiči“
• mobilní svoz textilu – 2x ročně
a.

počet sběrných míst: 5, počet sběrných dvorů: 0

b.

druhy tříděného odpadu: papír, sklo barevné, plast, kov, BRO, NO, TKO a textil

c.

počet sběrných kontejnerů: plast – 3 ks plastových nádob 3200 l
papír – 3 ks plastových nádob 3200 l
sklo barevné – plastové nádoby: 1 ks 2500 l, 1 ks 2150 l, 1 ks
3200 l
kov – kovový kontejner 3000 l
BRO – polní hnojiště

3) Nádoby na tříděný odpad (plast, papír, sklo) jsou ve vlastnictví svozové firmy Eko-Separ s.r.o. (3
ks) a ostatní jsou ve vlastnictví společnosti EKO-KOM a.s. (6 ks). Kontejner na kovový odpad je
vlastnictví Obce Lochousice.
4) Název svozové společnosti: Eko-Separ s.r.o.

S pozdravem.

……………………………….
Za Obec Lochousice:
Lucie Opavová
starostka obce

