Obec Čeradice, č.p. 25, 438 01 Žatec
Tel. 478473146, IČO 47786701, ou.ceradice@seznam.cz

Čeradice 24.3.2017

Informace byla poskytnuta fyzické osobě, proto neuvedeny identifikační údaje
Obec Čeradice zastoupená Vladimírou Chybovou odpovídá na Váš dotaz ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Naše obec Čeradice a dvě přidružené
obce (Větrušice, Kličín) má 84 svozových míst. Výši cen za komunální odpad je řešeno formou
úhrady, kterou každý rok vždy v lednu určuje a schvaluje Zastupitelstvo obce. Výše úhrady je
podle velikosti popelnice a také dle navýšení cen od svozové firmy. Rozhodnutí o výši cen pro
rok 2017 je přístupný na našich webových stránkách. Firmy, které u nás mají sídlo si odvoz
odpadů řeší individuálně se svozovou firmou. Občané mají k dispozici Sběrný dvůr – „Místo
určené k odkládání odpadů“, ve kterém je možno odevzdat několik druhů odpadu. Otevírací
doba je každý pracovní den od 7,30 do 15,00 hodin, nebo vždy první sobotu v měsíci v době
od 8,00 do 12,00 hodin. Odpad přebírá od občanů proškolený zaměstnanec obce. Odevzdat je
možno : Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné,
absorpční činidla, čistící tkaniny, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, motorové,
převodové či mazací oleje, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť(kovový kontejner), vyřazená
elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky, pneumatiky, beton, cihly a
objemný směsný komunální odpad. Vlastníme jeden kontejner na textil od společnosti
TextilEco a.s a nádobu na drobné baterie od společnosti EKO-KOM a.s. Občané mimo jiné
odevzdávají do sběrného dvora také pytle na tříděný odpad (žluté – plasty z domácnosti, růžové
– kartony od nápojů, šedé – na drobné kovy, plechovky). Tyto pytle si mohou občané
vyzvednout na Obecním úřadě zdarma. Sběrné kontejnery pak máme na dvou místech obce,
jedná se o vel. 1100 litrů a slouží k odkládání Pet lahví, papíru, skla a bio odpadu. Celkový
počet kontejnerů na tříděný odpad je 10 kusů. (4 kontejnery na Pet lahve, 2 na sklo, 2 na papír,
2 na bio odpad). Společnost, která pro obec zajišťuje svoz uvedeného odpadu je Marius
Pedersen a.s.
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