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Plzeň 27.4.2018 
 

 

 

Vážení, 

 

dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o nových skutečnostech spojených se systémem nakládání 

s komunálním odpadem. Zastupitelstvo města Plzně na svém jednání v březnu 2018 schválilo novelu vyhlášky č. 

5/2014, jejímž cílem je zajistit vyšší kvalitu a čistotu veřejného prostoru. S účinností od 1. června 2018 bude pro Vás, 

jakožto vlastníky nemovitostí, platit nová povinnost zajistit přistavení svozové nádoby v určený den svozu na 

jednotlivá svozová místa a následně nádobu odstranit do 24 hodin téhož dne. Jinými slovy Vám tato aktualizace 

odpadové vyhlášky dává za povinnost umístit odpadovou nádobu na ulici pouze v den svozu. Ve zbývajících dnech 

musí být nádoba umístěna mimo uliční prostor.   

 

Jsme si vědomi toho, že se jedná o nové uspořádání svozových nádob v dané lokalitě. Abychom zajistili v maximální 

míře informovanost a zároveň mohli reagovat na Vaše individuální potřeby, dovolujeme si Vám nabídnout osobní 

konzultaci.  Konzultační dny se budou konat vždy od 15-17 hod. v termínech: 2.5., 9.5., 16.5., 21.5., 30.5., 6.6., 13.6., 

20.6. a 27.6.2018. 

 

Využije-li Vaše společnost daný termín, prosím rezervujte si jej na telefonním čísle 378 033 201 nebo mailem 

svecova@plzen.eu. Konzultační hodiny se budou konat v zasedací místnosti  Škroupova 5, suterén.  

 

Rádi bychom také prezentovali novou velikostní nádobu o objemu 660 litrů, která by mohla být možným řešením pro 

výměnu stávajících kontejnerů o objemu 1100 litrů.  Její výhodou je lepší manipulace a rozměry vhodné pro vstup do 

objektů. Pokud již dnes máte zajištěné služby vynášky nádob, považujte tento dopis za bezpředmětný. 

 

Nový systém si klade za cíl zajistit vyšší kvalitu veřejného prostoru jak z pohledu čistoty, tak i bezpečnosti chodců. 

Věřím, že společnými silami tohoto cíle dosáhneme. 

 

S pozdravem  

 

 Mgr. Pavel Šindelář 
 technický náměstek primátora
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