Plzeň, 10.12.2020
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o způsobu provedení svozů o
vánočních svátcích, svozů na přelomu roku a po Novém roce.
Vánoční svátky (24.12. a 25.12.) – svoz ve čtvrtek a v pátek proběhne dle běžného
harmonogramu
Nový rok (1.1.2021) – tento den (pátek) svoz neproběhne, ale proběhne hned následující den
2.1.2021 (sobota)
Přelom roku (liché týdny) – letošní přelom roku vyšel dle kalendáře na dva liché týdny za
sebou (53.týden roku 2020 a 1.týden roku 2021). Toto bude mít vliv hlavně na čtrnáctidenní
vývozy, které se provádějí a jsou léta nastaveny na lichý nebo na sudý týden. Toto nastavení
není vhodné z důvodu zachování tras měnit. Níže je popsán způsob, jakým vzniklou situaci
budeme řešit:
Svozy 1x za 14 dní prováděné v lichém týdnu:
- bude proveden standardní svoz v 53.týdnu roku 2020
- následující týden, tj. 1.týden roku 2021 bude svoz opět proveden
- popelnice, které nebudou připraveny 1.týden k odvozu, vyvezeme (z důvodu zachování
lichých týdnů) až ve 3.týdnu s tím, že v případě potřeby vyvezeme občanům i pytel
s odpadem, který bude ve 3.týdnu umístěn vedle popelnice
Svozy 1x za 14 dní prováděné v sudém týdnu:
- poslední svoz v roce 2020 bude proveden v 52. týdnu
- první svoz v roce 2021 bude proveden v 2.týdnu
- mezi těmito svozy vznikne časová mezera 21 dnů, kterou budeme kompenzovat
rovněž vývozem pytlů, který občané umístí ke své popelnici ve 2.týdnu
Svozy týdenní a měsíční nebudou nijak dotčeny. Budou se svážet ve standardním svozovém
dni.
Chtěli bychom Vás požádat o vyhlášení a informování Vašich občanů o výše uvedených
způsobech svozů.

Za celý kolektiv Západočeských komunálních služeb a.s. Vám děkujeme za tuto součinnost a
přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků.
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