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OBECNÍ ÚŘAD KOBYLNICE  
NA BUDÍNKU 240, PSČ 664 51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vaše značka:                       Naše značka:                          Vyřizuje:                                      V Kobylnicích 
                    170/17/Ur                           Jaroslava Urbánková                    28.3.2017 
            
 
Věc: Poskytnutí informací podle zák.č. 106/1999 Sb. 
 
Obecnímu úřadu Kobylnice jako povinnému subjektu ve smyslu ustanovení §2 odst. (1)  zák.č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) byla dne 22.3.2017 doručena žádost o poskytnutí 
informací. 
 
Na základě ustanovení §4 zákona Vám poskytuji tyto požadované informaci: 
 

1) Počet svozových míst komunálního odpadu v obci je 4. Vyhláškou určená výše poplatků zkomunální 
odpad pro obyvatele je 500 Kč. 

2) Počet sběrných míst – 7 

Počet sběrných dvorů – 0 

Druhy tříděného odpadu: sklo barevné, sklo bílé, tabulové sklo, papír, plat, PET lahve, drobné 
elektro, domácí elektro, baterie, tonery, zářivky, stavební suť, textil, použité rostlinné oleje, 
bioodpad 

             Počet kontejnerů:   

- kontejner 1,5 m3/Z – 8 
- kontejner 1 100 l – 6 
- kontejner na textil – 2 
- nádoba na zářivky – 3 
- nádoba na drobné elektro – 2 
 

3) Vlastníci kontejnerů: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.: kontejner 1,5 m3/Z  
                                   EKO-KOM,a.s.- kontejner 1 100 l a kontejner 1,5 m3/Z 
                                   DIMATEX CS, spol. s r.o. – kontejner na textil 
                                   ASEKOL,a.s. – na drobné elektro 
 

4) Svozová společnost, která zajišťuje v obci svoz komunálního odpadu a vytříděného odpadu (sklo, 
plast) : AVE odpadové hospodářství CZ s.r.o. 
Svozová společnost vytříděného odpadu textil: DIMATEX CS,spol. s .r.o. 
Svozová společnost vytříděného odpadu elektro: Asekol,a.s., Elektrowin,a.s. 
Svozová společnost vytříděného odpadu zářivky: Ekolamp, s.r.o. 
Svozová společnost vytříděného odpadu PET lahve: Brnometal, s.r.o. 
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Uvedené poskytnuté informace jsou doručovány v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky. 

 
 
 
         

                     otisk razítka 
 

 
             Jaroslava Urbánková 
                                                                                                       administrativní pracovnice 


