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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  

 
Na základě Vaší žádosti ze dne 20.3.2017 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informací Vám sdělujeme Vámi požadované informace týkající se způsobu realizace třídění 
a nakládání s odpady v obci: 
 

1) Komunální odpad je svážen svozovou firmou od jednotlivých domů a objektů v obci  
     (popelnice). Svozové místo je tedy před každým domem v obci a ve sběrném dvoře. 

 
      Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o místních poplatcích je výše poplatku 510,- Kč za  

osobu na rok. 
      Osoba třídící odpad ve sběrném dvoře má nárok na úlevu na poplatku do výše max. 120,-   
      Kč/osoba/rok. 
     OZV č.3/2016 je zveřejněna na webu Obce Březolupy:  
     http://www.brezolupy.cz/www/files/Martina/OZV%20obce%20Brezolupy%203_2016.pdf 
   

Firmy v Březolupech si zajišťují svoz odpadu sami na základě vlastní smlouvy se svozovou 
firmou dle vlastního výběru. 

 
2)    a)    v obci Březolupy je jeden sběrný dvůr ve vlastnictví obce.  

       Dále je na území obce jedna sběrna kovového odpadu v soukromém vlastnictví a provozu. 
 

b) druhy tříděného odpadu ve sběrném dvoře: 
papír, plasty, sklo, textil, pneumatiky, nebezpečný odpad, železo (kovy),elektro, kompozitní 
obaly (tetrapack) 

 
b) 5      velkoobjemových kontejnerů 

8  kontejnerů na sklo 
14   košů na papír 
1 kontejner textil  
1 nádoba na zářivky 
1 sklad NO 
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3)    Ve sběrném dvoře máme 14 košů a 5 kontejnerů na sklo od Sběrných surovin UH, s.r.o.  
       1 velkoobjemový kontejner od společnosti KASKON na železo a kovy  

1 kontejner na textil společnosti TextilEco, a.s.,  
 
4)    Komunální odpad sváží: Technické služby Zlínsko, s.r.o., Zlín  
       

Tříděný odpad sváží: 
Sběrné suroviny UH, s.r.o., Uherské Hradiště 

       Kaskon s.r.o., Zlín – Prštné (železo a kovy) 
       RPG Recykling Uherský Brod  (pneumatiky) 
 TextilEco, a.s., Boskovice (textil na charitu) 
 
 
 

 
 
 

Za Obecní úřad Březolupy 
    Martina Urbancová 
 Referent státní správy 
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