Vážení spoluobčané
Dostává se Vám do rukou dotazník (anketa) týkající se svozu odpadu v naší obci. Rádi bychom
zjistili Váš názor na současný stav, případně Vám dali možnost vyjádřit se k pořízení popelnic.
V současné době se nachází sběrná místa v částech obce Říčky, Dobrá Voda, Rviště,
Perná, Kaliště a Rozsocha. V uvedených částech obce se nachází velkoobjemové kontejnery na
směsný odpad (zpravidla jsou tato místa zpřístupněna pro odběr směsného odpadu pro občany
obce 1- 2 x týdně). Dále se na zmíněných místech nachází nádoby na tříděný a biologický
odpad, které jsou volně přístupné.
Obec si nechala od firmy EKOLA České Libchavy s. r. o. zpracovat mapové podklady
svozových tras směsného odpadu, v případě, že by každá rodina měla popelnici. Navrhované
mapové podklady svozových tras byly občanům představeny na veřejných schůzích a jsou
dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.
Níže Vám představujeme svozové trasy, včetně vysvětlivek:
Je na místě ještě dodat, že v případě varianty svozu směsného odpadu popelnicemi by
velkoobjemové kontejnery obci zůstaly na „velké věci“ a došlo by pouze k omezení otevírací
doby. Dále je třeba počítat s navýšením poplatku za svoz komunálního odpadu.

Vysvětlivky:
Zelená ------- - celoročně dostupné svozovým vozem
Žlutá ------- - rizikové místo sjízdné pouze v letím režimu, tj. 1.3. - 30.11. (neplatí pro Říčky
– nutno prořezat větve a zvednout dráty;
- možnost otočení)
Modrá ------ - dostupné svozovým vozem za předpokladu 100% sjízdnosti komunikace
Červená ------ - celoročně nedostupné svozovým vozem

Říčky

Dobrá Voda

Rviště

Perná

Kaliště

Rozsocha

Dotazník (anketa) – vyplňte jeden za rodinný dům či byt
Rádi bychom znali Váš názor a k tomu nám pomůže, pokud zodpovíte ještě několik otázek
a přidáte svůj názor.
Část obce:
Říčky

Rviště

Kaliště

Dobrá Voda

Perná

Rozsocha

Číslo popisné:
Vyhovuje Vám současný stav svozu odpadu?

Máte zájem o svoz popelnicemi?
ANO

NE

Pokud ANO, svoz popelnic by byl dražší. Jak velké navýšení by pro Vás znamenalo, že o
svoz popelnic nemáte zájem?
100 Kč

200 Kč

300 Kč

Na ceně nezáleží, o popelnice mám stejně zájem.

400 Kč

500 Kč

4
0
0

Prostor pro Váš názor:

Záleží pouze na Vás, jaký systém svozu odpadu si vyberete. Na základě Vašeho názoru by
případně obec nechala zpracovat i finanční analýzu, zda se vyplatí popelnice, nebo zda je
finančně výhodnější sběr odpadu za současných podmínek.
Děkujeme za Váš čas a projevený zájem.
Tento dotazník (1 stránka) doručte na obecní úřad nebo zanechejte v prodejnách v Říčkách nebo
ve Rvištích nejpozději 30. 4. 2019. Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na
www.orlickepodhuri.cz.

