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        T I S K O V Á   Z P R Á V A       .   
 
 
 
Plzeň, 31. července 2016 
 

 

Ukončení platnosti štítků se svozovým dnem 
 

 Společnost Čistá Plzeň ukončuje k 31. červenci 2016 platnost všech štítků 
s označením svozového dne, které jsou vylepeny na popelnicích a kontejnerech Čisté Plzně. 
Štítky byly vylepovány v souvislosti se zavedením nového systému nakládání s komunálním 
odpadem na území města Plzně, kdy bylo nutné v poměrně krátké době informovat občany o 
nových svozových dnech, případně jejich změnách. V současné době jsou svozové trasy 
stabilizovány a štítky tak ztratily svůj význam. Nové štítky již nejsou vylepovány. Staré štítky 
budou postupně odstraňovány v rámci výměny nádob, nicméně vlastníci nemovitostí 
samozřejmě mohou štítek z nádob strhnout v případě, že se stal nebo stane neaktuálním. 
Informace o dnech svozu je možné získat na webových stránkách www.cistaplzen.cz v sekci 
Svoz a sběr odpadu nebo telefonickým dotazem na bezplatné informační lince 800 44 11 11. 
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 Současně informujeme vlastníky nemovitostí, že byla ukončena 3. etapa polepování 
nádob převzatých v rámci závodů původních svozových společností. Bohužel stále zůstávají 
nádoby, které se nepodařilo ani v rámci 3. etapy polepit, a to v drtivé většině z důvodu 
nedostupnosti nádob. Dovolujeme si proto požádat vlastníky nemovitostí, kterým ještě 
nebyla přelepena nádoba znaky Čisté Plzně, aby kontaktovali naše zákaznické centrum na 
bezplatnou zákaznickou linku +420 800 44 11 11 nebo e-mailem cadkova@cistaplzen.cz. 
 
 

 
 
Kontakty pro novináře: 
 
Čistá Plzeň, s. r. o. 
Edvarda Beneše 430/23, 301 00  Plzeň 
 
Ing. Petr Baloun, prokurista 
baloun@cistaplzen.cz 
tel. +420 377 180 910 
 
 
O společnosti Čistá Plzeň, s. r. o. 
 

Společnost Čistá Plzeň, s. r. o. (dříve Plzeňské komunální služby s. r. o.)  provozuje od 1. 9. 2015 
celoměstský systém nakládání s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání 
využitelných složek komunálního odpadu s výjimkou odpadů z čištění veřejných komunikací a prostranství, 
odpadů z údržby veřejné zeleně, hřbitovů, odpadů z čištění kanalizací, kalů, septiků a žump a odpadů 
odložených do košů na psí exkrementy. Zavedení celoměstského systému uvedlo stav nakládání s komunálním 
odpadem na území města Plzně zcela do souladu s platnou legislativou Evropské unie a České republiky. Tato 
skutečnost umožňuje zavedení jednotného standardu a vyvážený rozvoj služeb v oblasti nakládání  
s komunálními odpady stejné úrovně na území celého města Plzně. V současné době společnost patří do 
skupiny Plzeňské teplárenské, a. s., která je vlastněná městem Plzeň. Společnost nakládá s více než 37 000 
tunami komunálních odpadů ročně, provozuje 27 vozidel pro svoz odpadu, zaměstnává 100 pracovníků a 
obhospodařuje více než 23 000 sběrných nádob. 

 
 


