Č.j.: 447/2017/P

V Roztokách 12.4.2017

Martin Ambros
Tyršova 153
664 17 Tetčice

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.3.201 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidované pod naším č.j.
379/2017/P/239, Vám sdělujeme, že :
1. Počet svozových míst komunálního odpadu je 11, obec Roztoky nemá dané poplatky za odvoz
odpadu vyhláškou, máme uzavřenou o zajištění komplexního odpadového hospodářství se
společností Odpady Bohemia s.r.o.. Občané neplatí paušální částku na obyvatele, ale
prodáváme známky na popelnice s různou frekvencí vývozů. Známky jsou na celý na celý rok.
Ceny známek: 2000,- Kč - odvoz každý týden – zelená, 1700,- Kč - kombinace léto 1x
za 14 dní, zima 1x za týden – červená, 1200,- Kč - odvoz 1x za 14 dní – žlutá, 700,-Kč - odvoz
1x za měsíc – modrá, 65,-Kč - jednorázová známka, 55,-Kč - pytel s označením na odvoz.
2. Počet sběrných míst (tzv. hnízd) – 11, počet sběrných dvorů – 1.
Druhy tříděného odpadu : papír – kontejner se objednává dle potřeb, není v obci umístěn
celoročně, dále třídíme plasty, kartony, sklo, bio odpad, textil, směsný – komunální odpad.
Celkový počet sběrných kontejnerů a jejich typ – celkem 39 ks, z toho 3 kovové (1 x na textil
1100l, 1 x na bio odpad – cca 9t, 1 x velkoobjemový – objem neuveden), na sklo objem 1500l,
ostatní jsou plastové - na kartony 120l, směsný odpad + bio odpad + plasty – 1100l.
3. V majetku obce jsou pouze kontejnery ve sběrném dvoře – tzn. 2 x kovový na velkoobjemový
a na bio odpad, 1 kontejner na textil patří společnosti Dimatex, všechny ostatní, tj. 36 ks, jsou
majetkem společnosti Odpady Bohemia s.r.o..
4. Svoz zajišťuje od 1.1.2017 společnost Odpady Bohemia s.r.o..

Ing. Lenka Peterková
starostka obce
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