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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
k předložení při jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
dne 1. 12. 2015
o činnosti společnosti Čistá Plzeň s. r. o.
Úvod – Činnost společnosti Čistá Plzeň s. r. o.
Společnost Čistá Plzeň s. r. o. zajišťuje na základě smlouvy s městem Plzní od 01.09.2015
provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně, a to v souladu
s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém
shromažďování komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně.
(Komunálním odpadem dle § 17 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění je
veškerý odpad, který produkují fyzické osoby na území obce).
Součástí systému je:
-

Svoz a odstraňování/využití komunálních odpadů – černé nádoby (dříve si zajišťovali
vlastníci/správci nemovitostí sami na komerční bázi),
Svoz a využití tříděných složek komunálních odpadů – tříděný odpad – sklo, papír
bioodpad, TETRAPACK
Sběrné dvory – sběr nebezpečných složek z komunálních odpadů,
Sběr a předání ke zpracování elektrotechnického odpadu v rámci kolektivního systému
Odstraňování objemných odpadů – provozování velkokapacitních kontejnerů
Provoz odpadkových košů
Odstranění stavební suti ve sběrných dvorech
Úklid nepovolených skládek.

A) Nedostatky, které se vyskytly od 01.09.2015 – 28.09.2015 v městském obvodu
Plzeň 2 – Slovany první měsíc
Společnost Čistá Plzeň s. r. o. na své webové stránky napsala harmonogram vývozu
v jednotlivých lokalitách našeho městského obvodu.
Hned od začátku došlo k následujícím nedostatkům:
- společnost harmonogram nedodržovala a lidé, především v zástavbě rodinných domů, si
stěžovali, že vynesou nádobu na odpad ze svých zahrad a dvorů a společnost ji nepřijede
vyvézt,
- společnost nedodala do všech míst nádoby i přesto, že se vlastníci zaregistrovali tak, jak
jim bylo uloženo příslušnou vyhláškou města Plzně.

Shrnutí připomínek k činnosti Čistá Plzeň s. r. o. v průběhu prvního měsíce:
1. Písemné dotazy (byly předávány na TÚ + Čistou Plzeň)
- žádosti o přemístění kontejneru,
- žádost o doplnění nádoby na některou komoditu třídění,
- nevyvážení nádob podle nálepky, která je uvedena na nádobě a ponechávání
nepořádku u popelnic,
- stížnosti na vyvážení nádob na bioodpad,
- chybějící nádoby na bioodpad,
- stížnost na ulici Blatenskou, nevyvážení odpadu, hlavně košíků,
- nesoulad harmonogramu vývozů nádob a skutečnost (nevyváželi v den,
který uvedli na svých webových stránkách, z toho zřejmě vyplynula potřeba změn
harmonogramu, který platí od 28.09.).
Zpravidla byly všechny připomínky od občanů řešeny a postupně byla sjednána náprava.
2. Další zjištění
- nevyvezené odpadkové koše – parčík Sušická, Blatenská, VNB Francouzská,
v prvním týdnu měsíce nebyly vyvezeny odpadkové koše v daném termínu i na
Koterovské třídě,
- neprovádění úklidu po vývozu nádob jak od domovního odpadu, tak i od tříděného
např.: Francouzská, Liliová, oblast Bručné, oblast Petrohradu zejména Parlament,
- z dispečinku Čisté Plzně byli lidé mylně informování o tom, „kdo co dělá“ –
konkrétně tříděné odpady, ukládání odpadu do sběrných dvorů podle místa
bydliště, změny stanovišť jednotlivých nádob na sběr odpadu.
3. Telefonické připomínky (byly předávány na TÚ + Čistá Plzeň)
- v průběhu celého měsíce byly připomínky na to, že neodpovídá termín svozu
odpadu s termínem uvedeným na nálepce,
- nevyvážení odpadkových košů – jednotlivé připomínky např.: Částkova,
Petrohrad, oblast pod Slovanskou ulicí,
- dotazy na sběrné dny – kdy budou, byl projednán termín 24. 10. a 21. 11.,
- otevírací doby ve sběrných dvorech a dotazy na cenu za směsný odpad ve
sběrných dvorech,
- dotazy na odvoz nepovolených skládek z okrajových částí – připravujeme seznam,
který předáme TÚ + Čisté Plzni,
poznámka autora: TÚ - Technický úřad Magistrátu města Plzně
B) Připomínky/dotazy od 29.09.2015 do současné doby
Společnost Čistá Plzeň s. r. o. od 29.09.2015 změnila harmonogram vyvážení nádob na
směsný komunální odpad. Postupně ubývá množství připomínek/stížností/podnětů, které byly
v prvním měsíci.
Nejčastěji opakující se připomínky/dotazy:
- občasné připomínky na nedodržení harmonogramu vývozu nádob na směsný
komunální odpad, který je uveden na internetových stránkách společnosti,
- připomínky na přeplňování nádob na tříděný odpad,
- připomínky na přeplňování odpadkových košíků,

-

na nepořádek kolem nádob apod. (Společnost Čistá Plzeň s. r. o. má ve smlouvě
s městem Plzní ustanovení, že má zajistiti úklid kolem sběrných míst po každém
svozu)
dotazy na četnost vyvážení tříděných odpadů

Závěr
V nedávné minulosti, když jsme zajišťovali vývozy odpadkových košů, VKK, tříděné odpady,
sběrné dvory, tak také jsme měli stížnosti, které se řešili „OŽP + DODAVATEL“
a nyní se řeší „OŽP + ČISTÁ PLZEŇ nebo TÚ+ DODAVATEL“.
Společnost Čistá Plzeň má velký rozsah činností, které zajišťuje na celém území města
Plzně, proto předpokládám, že připomínky, podněty, stížnosti budou nadále, a proto je
důležitá komunikace mezi městskými obvody a společností Čistá Plzeň.
Připomínky/stížnosti/podněty, které předáme společnosti Čistá Plzeň nebo Technickým
úřadům MMP se prozatím snaží řešit rychle bez zbytečných průtahů. Pokud to není
z nějakého důvodu možné (např. častější vývozy tříděných odpadů nebo košů), hledáme
jiné uspokojivé řešení.
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