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SBĚR A SVOZ ODPADŮ
Aktuální informace ke dni 20.1.2015
Začátkem roku jsme vás informovali o změně v systému svozu komunálního odpadu v našich
obcích. Pro připomenutí:
S účinností od 1.1.2015 dochází v našich obcích ke změně v systému odvozu komunálního odpadu, tj.
odpadu, který je z našich domácností a dosud jsme jej každou sobotu osobně odváželi do 5 velkých
kontejnerů. Nový systém přinese úsporu nákladů, které spočívají v likvidaci a odvozu – snížíme náklady na
odvoz, údržbu kontejnerů a mzdu obsluhy. Výše místního poplatku nepokrývala celkové náklady a likvidaci
komunálního odpadu bylo nezbytné každoročně dotovat z obecního rozpočtu. Jedná se o větší komfort pro
vás a v létě již nebudeme mít zapáchající odpad v kontejnerech.

Stanovili jsme přechodné období do 17.1.2015, které mělo
„vyzkoušení“ svozu a zajištění popelnic pro vás za zvýhodněnou cenu.

být

dostatečným

pro

Před prvním svozem dne 9.1. jsme prošli obce a informovali vás, kteří se nacházíte na hůře
dostupných místech, kam umístit popelnice, aby bylo možné je naložit, místostarosta se zúčastnil
společně s nákladním vozem a obslužnou posádkou svozu a ujasnili jsme si technickou obslužnost
na našich cestách.

Výdej popelnic
Je dobře, že jste ve velké míře využili zvýhodněnou nabídku popelnic. Bohužel dodavatel popelnic
i přes naši domluvu a předchozí ujištění, že skladem má dostatečné počty kusů, má k dnešnímu
datu k dispozici pouze 120 l plastové a pozinkované 110 l popelnice (případný jiný dodavatel
nenabízí stejně výhodnou cenu).

Od středy 21.1. jsou na Obecním úřadě k vyzvednutí
složená záloha 200 Kč

váš doplatek

Popelnice pozinkovaná
Popelnice SULO – Plastová malá

110 l cena: 699 Kč
120 l cena: 638 Kč

!!!!

240 l zatím není k dispozici

Popelnice SULO – Plastová velká

499 Kč
438 Kč
!!!!!

Prodloužení přechodného období – kontejnery na odpad budou
otevřeny do odvolání (= dodávky zbývajících popelnic (240 l) a
samozřejmě vám dáme čas na jejich převzetí)
S ohledem na skutečnost, že dodavatel popelnic nedokázal v dohodnutém termínu splnit celou
zakázku a dovezl pouze její část, bude přechodné období prodlouženo do doby dodání
zbývajících velkých 240 l plastových popelnic. Za uvedený fakt se omlouvám a děkuji za
pochopení, prakticky si ještě

prodloužíme tradiční otevírací sobotní čas

velkokapacitních kontejnerů 9.00 – 11.00 hod.
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Četnost svozů a umístění popelnic u domů
Jak jsme vás již jednou informovali, popelnice budou vyváženy

pátek,

dalším pátkem je tedy

23.1.2015

každých 14 dní v

(svoz probíhá časně zrána, bude jistě

vhodnější popelnici vynést k cestě ve čtvrtek večer). Popelnice umístíte u silnice, cesty.
V místech pro svoz nedostupných jsme vás osobně informovali, kam popelnice umístit.
Firma se snaží dojet s nákladním vozem co nejblíže, bohužel některé cesty jsou např. při
sněhu a ledu a vzhledem k nedostatku místa pro nadměrné vozidlo nedostupné.
Děkujeme za pochopení.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (stanovený Obecně závaznou vyhláškou č.3/2010) se nemění a zůstává pro rok
2015 ve výši 330,- Kč za každou osobu s trvalým pobytem na území obce a za majitele nemovitostí k
rekreaci.

Časté dotazy
Nejsme si jisti, zda u nás lze popelnici vyzvednout…kam ji tedy máme umístit? Ve čtvrtek a pátek nemáme
možnost vynést popelnici (týká se zejména majitelů rekreačních objektů).
Zavolejte nebo pošlete mail nám na obecní úřad, rádi vám vysvětlíme, jak postupovat…
Budou se měnit poplatky za likvidaci komunálního odpadu a kdy se budou vybírat?
Poplatky za domovní odpad se nemění, vč. poplatku za psy a hřbitovní služby se vybírají v kanceláři OÚ
Rohle od 2.3.2015 v úřední dny – pondělí, středa – od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hodin.
Nebo je možná úhrada na účet obce č. účtu 6823841/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.
Poplatek za domovní odpad je 330,-- Kč za osobu, poplatek za prvního za psa 80,-- Kč a za každého
dalšího 120,-- Kč, poplatek za hřbitovní služby činí 60,-- Kč.
Poplatky jsou splatné do 30.6.2015.

Termíny svozu plastů a nebezpečného odpadu
Plasty (pytle na plasty jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě):
19.1.

16.2.

16.3.

26.10.

23.11.

21.12.

13.4.

11.5.

8.6.

6.7.

3.8.

31.8.

28.9.

Svoz nebezpečného odpadu - místo původního 3.5. platí níže uvedené 23.5.
23.5.2015
8.00 - 10.30 hod
26.9.2015
12.30 – 15.00 hod
S případnými dotazy se, prosím, obracejte na Obecní úřad:

obec.rohle@quick.cz

tel.: 583

254 025

Mgr. Tomáš Michálek - starosta

