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Vážení obchodní partneři,

Sběr a svoz bioodpadu

ve Vašem počítači právě přistálo
1. číslo newsletteru E–KOMENTÁŘE společnosti Pražské služby,
a.s. Jistě si kladete otázku, copak
nám ti „pražští popeláři“ chtějí tak
světoborného sdělovat v záplavě
ostatních newsletterů, které zahlcují dnes a denně naše emailové
schránky? Věříme, že Vám máme
z naší oblasti, a nejen z ní, co sdělit,
a to stručnou, a doufáme, i poutavou formou.
V uspěchané a hektické době
na sebe nenacházíme bohužel dostatek času, abychom Vás – naše
velevážené obchodní partnery –
mohli aktuálně informovat o novinkách a trendech v naší dynamicky se rozvíjející branži. Přirozeně
se s Vámi chceme podělit i o naše
úspěchy, připravované projekty
a poskytnout Vám tak informace
z naší „kuchyně“. Jsme přesvědčeni, že si v každém čísle našeho
čtvrtletníku najdete alespoň jednu
zajímavou informaci nebo podnět,
který Vás něčím obohatí.
Věříme, že i tato forma komunikace přispěje k utužení našich
vzájemných obchodních vztahů
a newsletter E–KOMENTÁŘE nebude vnímán jako obtěžující spam.

Společnost Pražské služby, a.s., nabízí občanům a případně dalším původcům
odpadu službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností. V současné době je služba provozována na území městských částí Dolní
Chabry, Klánovice, Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy a Šeberov, Hrnčíře,
Květnice, Sibřina, Dolní Břežany, Lipence a Nebušice. V červenci se připojí
Kbely, Vinoř, Satalice, Uhříněves, Křeslice, Kolovraty, Slivenec a Hostivice. Společnost Pražské služby, a.s., postupně rozšiřuje tuto službu i na území dalších
cca 20 městských částí. Jedná se zejména o okrajové části hlavního města Prahy, kde je o tuto službu předpokládaný zájem. Pro shromažďování uvedených

Příjemné e–čtení

Tomáš Kolinger
obchodní ředitel

Pražské služby
v záři reﬂektorů:
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Tesco Říčany – náš nový klient
Společnost Pražské služby, a.s., i přes svůj název působí na území celé republiky, kde svým klientům nabízí službu komplexního nakládání s odpady. Námi
nabízený komplexní systém plně vyhovuje mezinárodním standardům i legislativním normám ČR a plně respektuje požadavky každého klienta. Jedním
z našich nejvýznamnějších zákazníků je společnost TESCO STORES ČR, a.s.,
pro kterého zajišťujeme komplexní nakládání s odpady celkem ve 12 provozovnách v Čechách a na Moravě. Jedná se především o sběr a svoz směsného
odpadu, tříděného odpadu s jeho následným dotříděním a úpravou.

 Premiéra nových vozů s pohonem na zemní plyn. (Obecní
dům, Praha 1, leden 2008)
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Do boje s nebezpečným odpadem
Společnost Pražské služby, a.s., od 1. 4. 2008 zajišťuje na základě vítězství
ve veřejné zakázce do roku 2012 „sběr, svoz, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy“. Tato služba je poskytována všem občanům hlavního města Prahy formou stabilních
sběrných míst nebezpečných odpadů, kterých je na území hl. m. Prahy 23,
a mobilním sběrem nebezpečných odpadů formou plánovaných tras a zastávek v jednotlivých městských částech. Tras mobilního sběru nebezpečných
odpadů je 271 a dlouhodobě se počítá až s 310 trasami na území hl. m. Prahy.
Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů si můžete stáhnout
na stránkách www.psas.cz. V příštím roce se plánuje revize prováděných
ěných tras
a jejich případné rozšíření.

Nepoužitá léčiva z lékáren
Další zakázkou, kterou společnost Pražské služby, a.s., začala od 16.
6. 4. 2008
zajišťovat na základě vítězství ve veřejné zakázce, je „sběr a svoz nepoužitelepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy a jejich využívání a odstraňování“.
raňování“.
Tato služba je poskytována všem občanům hlavního města Prahy formou
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 Úspěšná předpremiéra vozu
CNG PM 10 v expozici partnerské ﬁrmy Faun. (Mezinárodní veletrh IFAT, Mnichov,
Německo, květen 2008)
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(pokračování SBĚR A SVOZ BIOODPADU)
odpadů společnost Pražské služby, a.s., nabízí sběrné nádoby hnědé barvy
o obsahu 120 nebo 240 litrů. Jedná se o speciální nádoby, tzv. kompostejnery,
které jsou určeny výhradně ke shromažďování této složky komunálního odpadu jako např. listí, trávy, plevele, zbytků rostlin, čisté zeminy z květináčů, dřevní štěpky z větví stromů či keřů, spadaného ovoce, zbytků ovoce a zeleniny,
čajových sáčků a kávové sedliny, skořápek od vajec apod. Do kompostejneru
nepatří zbytky jídel – gastroodpad, dále jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata
a biologicky nerozložitelné odpady.
Kompostejnery jsou vyprazdňovány společností Pražské služby, a.s., v četnosti
1x za 14 dní s tím, že svoz bioodpadu probíhá speciální svozovou technikou
pouze ve vegetačním období, tj. od 1. 4. do 30. 11. každého kalendářního
roku. Z důvodu ekonomiky sběru a svozu bioodpadu může být tato nová služba rozšířena na území další městské části až po zajištění minimálního počtu 50
kompostejnerů na jejím území. Proto je nutné, aby se každý zájemce o službu
sběru a svozu bioodpadu nejprve zaregistroval u společnosti Pražské služby,
a.s. Po zajištění minimálního počtu nádob v konkrétní MČ dojde k následnému
uzavření smlouvy s každým zájemcem. Registraci lze uskutečnit u call centra
společnosti Pražské služby, a.s., na tel. č. 284 091 888 v provozní době po–pá
od 8.00 do 18.00 hodin. Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce
2008 podle velikosti sběrné nádoby celkem 412,- Kč/120 l nebo 714,- Kč/240 l
(s DPH). Do celkové ceny služby je zahrnut i pronájem kompostejneru. Pokud
uzavřete smlouvu v průběhu období svozu, bude Vám vystavena faktura pouze
na odpovídající poměrnou část předmětného období.

 Bezprašné zametání a ﬁltrování prachových částic PM10
z ovzduší. Květnová premiéra
samosběrných vozů pod heslem Děláme 3x více pro Prahu
a vaše plíce s pohonem na zemní plyn za účasti primátora
HMP Pavla Béma.

(pokračování TESCO ŘÍČANY – NÁŠ NOVÝ KLIENT)
Na základě dosavadních praktických zkušeností společnost Pražské služby,
a.s., vyhrála výběrové řízení na nakládání s odpady v nově otevřeném hypermarketu TESCO Říčany, kde již od 20. 5. 2008 komplexní systém nakládání
s odpady provozujeme (viz foto).
Díky dobré spolupráci a nabízeným doplňkovým službám, včetně poradenství
a odborných konzultací, věříme, že společnost TESCO STORES ČR, a.s., bude
s našimi službami i nadále spokojena a že v dalším období dojde k rozšíření
naší spolupráce o nově otevírané provozovny.

Pražské služby posilují
Dne 9. června 2008 proběhl v hotelu Four Seasons slavnostní ratiﬁkační akt
smlouvy o prodeji části podniku společnosti van Gansewinkel, a.s. (Pobočka
Praha), naší společnosti. Deﬁnitivně se tak završila bezmála pětiměsíční etapa
akviziční transakce, na jejímž počátku byla jednání o kupní ceně se zástupci
van Gansewinkel a na jejím konci schváleni akvizice valnou hromadou Pražských služeb, a.s. Akviziční smlouvu ratiﬁkoval za společnost van Gansewinkel
předseda představenstva Pavel Ivanyi, za Pražské služby, a.s., předseda představenstva a generální ředitel Patrik Roman a člen představenstva František
Adámek. Ratiﬁkačního aktu se dále zúčastnili hlavní aktéři akvizičního procesu
Milan Černošek (generální ředitel van Gansewinkel) a Tomáš Kolinger (obchodní ředitel PSAS).
Pražské služby, a.s., touto akvizici získají nejen cca 300 nových klientů s obratem okolo 30 milionů Kč za rok, ale i celou řadu významných synergických
efektů. Touto v pořadí již třetí akviziční transakcí (koupě ﬁrem Skobla komunální servis, Akrop s.r.o.) naše společnost potvrzuje svou přední pozici na pražském trhu a navíc je dozajista první společností s majoritou města v ČR, která
jde cestou nákupu ﬁrem ve své branži, což je doménou především zahraničních investorů.

 Prezentace v expozici společnosti Mercedes-Benz Croy.
Vůz CNG PM 10 získal cenu
Autotec Prix 2008 udělenou
Českým rozhlasem 1 za přínos
ke zlepšení životního prostředí.
(12. mezinárodní veletrh AUTOTEC, Brno, červen 2008)

 O pohlednější ulice hlavního
města se postarají tří nové komunální vysavače. (Praha, duben 2008)
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