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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi dne 10. 3. 2014 Vám poskytujeme následující
požadované informace. Město Dobruška má schválené obecně závazné vyhlášky (dále OZV), jejichž
znění je na stránkách města Dobrušky. Jedná se o následující předpisy:
- OZV č. 3/2010, kterou se mění OZV č. 2/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Dobrušky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
- OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Dobrušky.
- Sazba místního poplatku na území města činí 440 Kč/občana.
- Město vybralo v roce 2013 od občanů na místních poplatcích včetně poplatků za rekreační objekty
2 834 016 Kč.
- Za neuhrazení poplatku za komunální odpad neukládá odbor finanční a školský při Městském úřadu
Dobruška pokuty, ale místní poplatek navyšuje až na trojnásobek dle zákona o místních poplatcích.
- Město má uzavřenou smlouvu o likvidaci komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen a.s.
- Město vyprodukovalo v roce 2013: 2 119,35 t směsného komunálního odpadu, 86,13 t papíru,
84,48 t plastu, 3,04 t kompozitních obalů, 79,27 t skla, 6,18 t kovů, 5,91 t textilu a 2,64 t
nebezpečných odpadů. Náklady na likvidaci těchto odpadů jsou hrazeny z peněz vybraných od občanů
na místních poplatcích, z příspěvků od EKOKOMU a částečně z rozpočtu města.
- Odpad vyprodukovaný městem je hrazen z rozpočtu města.
- Nelegální skládky odpadů řešíme ve spolupráci s Technickými službami města Dobrušky. Za
poslední 4 roky jsme neřešili žádnou černou skládku jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb.,
takže jsme nevynaložili žádné náklady na jejich likvidaci.
- Volně přístupných pro občany je na ulici 43 sběrných hnízd, na které lze ukládat papír, plasty a sklo
(bílé i barevné). Všechna hnízda neobsahují sběrné nádoby pro všechny komodity, přesné rozmístění
je součástí smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s. Město provozuje jeden sběrný dvůr, kde lze uložit
kromě vytříděných složek komunálního odpadu i nebezpečné odpady i vyřazená elektrozařízení. Dále
se na území města nachází jedna sběrna železa, ve které vykupují i papír.
S pozdravem

Ing. Věra Šmídová
vedoucí oddělení životního prostředí

