Svoz směsného odpadu
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem stanovuje Obecně závazná vyhláška
města Přeštice č. 3/2019.
Sběr a svoz komunálních odpadů (včetně vytříděných složek) pro město Přeštice zajišťuje na
základě smluvního vztahu firma Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522, 326 00
Plzeň, tel.: 493 647 150.
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazen podle
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se mohou do systému zavedeného
městem pro nakládání s komunálním odpadem zapojit na základě písemné smlouvy, uzavřené
na základě §17, odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro ukládání směsného odpadu do nádob
obsahu 110l, 120l, 240l, 660l, 1100l
Neukládat do sběrných nádob a pytlů látky, které nemají charakter SKO – především předměty
nadměrné velikosti nebo hmotnosti, stavební suť, pneumatiky, akumulátory, zeminu, listí,
větve, uhynulá zvířata, ropné produkty, chemikálie a jedy, zápalné nebo výbušné látky, kapalné
a kašovité odpady, kaly, odpady infekční, dále odpady, které mohou v zimě ve sběrné nádobě
zamrznout, odpady, které by mohly ohrozit bezpečnost obsluhy sběrové techniky nebo
sběrovou techniku poškodit, horký popel, odpady sbírané zvlášť formou ambulantního sběru
nebezpečných složek komunálního odpadu, případně další odpady stanovené místní vyhláškou
o nakládání s komunálním odpadem.

Četnost svozu nádob s komunálním odpadem pro domácnosti:
Počet osob
v domácnosti

Nádoba 110l nebo
120l

Nádoba 240l

1 osoba

svoz 1 x za měsíc

-

2 až 3 osoby

svoz 1 x za 14 dní

svoz 1 x za měsíc

svoz 1 x za 14 dní
v létě

-

2 až 3 osoby
s lokálním topením na
pevná paliva
4 až 6 osob

svoz 1 x za týden
v zimě

-

svoz 1 x za týden

svoz 1 x za 14 dní

