E.KOMENTÁŘE
ZPRAVODAJ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ
SLUŽBY PRO OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI
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Vážené čtenářky, vážení
čtenáři, obchodní přátelé,
blížící se prázdniny mi připomněly, že elektronický zpravodaj
E.KOMENTÁŘE, který je vydáván
společností Pražské služby, a.s., oslaví první výročí své existence. Jako
člen redakční rady pevně věřím, že
jste v každém čísle našeho zpravodaje vždy nalezli alespoň jednu zajímavou informaci, pro kterou má
význam v této práci i nadále pokračovat. Přeji si, aby Vám i další čísla
přinášela aktuální informace o dění
ve společnosti Pražské služby, a.s.,
které nám napomohou utužit naše
vzájemné obchodní vztahy.
V novém čísle Vám vedle našich čerstvých úspěchů přinášíme informace
o zahájené výstavbě kogenerační jednotky v Zařízení na energetické využití odpadu či otevření plnicí stanice
stlačeného zemního plynu (CNG),
nacházející se v areálu naší společnosti, která je díky svému výkonu
největší v České republice.
Vzhledem k tomu, že do mé pracovní
náplně patří také obchodní aktivity
související s druhotnými surovinami
či agenda zaměřená na spolupráci
s autorizovanou obalovou společností, neměl bych zapomenout ani
na články týkající se stěhování třídicí linky na papír z Prahy – Jinonic
do obce Chrášťany (u Prahy) či udělení akreditace pro úpravce odpadů.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásnou dovolenou a příjemné
čtení.
Petr Kašpar
obchodní reprezentant

Billa Pražským službám
Společnost Pražské služby, a.s., zajišťuje od 1. 5. 2009 služby ve všech 38 supermarketech v Praze a přilehlém okolí. Z celkového počtu 194 otevřených
prodejen v České republice to činí téměř 20 %! Jedná se o sběr, svoz, třídění
a využívání sběrového papíru, plastů, skla, biologicky rozložitelného odpadu
a směsného komunálního odpadu. Po fúzi společností Billa, spol. s r.o., a společnosti Delvita byly služby odpadového hospodářství historicky zajišťovány
společností AVE CZ. Díky velké spokojenosti s našimi službami v námi již dříve
obsluhovaných 9 supermarketech se Billa rozhodla pro jediného dodavatele
těchto služeb v Praze, a to společnost Pražské služby, a.s. Významnou úlohu
při získání této zakázky sehrály nejen výborné reference na činnost našeho provozního oddělení, ale především schopnosti a nasazení našich zaměstnanců.
Tato zakázka je zajišťována v subdodavatelském režimu pro společnost Marius
Pedersen, a.s. která je generálním dodavatelem služeb v oblasti odpadového
hospodářství pro Billa, spol. s r.o., v celé České republice.

Svoz bioodpadu již na celém
území hlavního města
Magistrát hlavního města Prahy a společnost Pražské služby, a.s., navazují
na skvělé výsledky hl. m. Prahy v oblasti systémové separace složek komunálního odpadu a přicházejí s nabídkou separace další významné složky komunálního odpadu s jejím následným využitím formou kompostování. Jedná se o službu sběru a svozu odpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností. Na základě
zvýšeného zájmu společnost Pražské služby zajišťuje od 8. 6. 2009 svoz bioodpadu z domácností již na celém území hlavního města Prahy, tedy všem
občanům a ﬁrmám. Doposud jsme podmiňovali svoz bioodpadu minimálním
počtem 50 zájemců v jedné lokalitě (městské části), nyní však díky enormnímu
zájmu Pražanů tuto službu můžeme nabídnout opravdu každému.

Pražské služby
v záři reﬂektorů:
 STĚHOVÁNÍ TŘÍDICÍ
LINKY NA PAPÍR
Na začátku května Pražské služby, a.s.,
ukončily provoz třídicí linky na papír
v areálu Walter v Praze – Jinonicích z důvodu jejího stěhování do obce Chrášťany (u Prahy). Poslední úpravy sběrového papíru proběhly na konci dubna
a 2. května byla zahájena demontáž třídicí linky. Všichni naši pravidelní dodavatelé byli s předstihem informováni a byl jim
nabídnut odběr sběrového papíru či nápojových kartonů na druhé třídicí lince
společnosti, která se nachází na adrese
Pod Šancemi 444/1, Praha 9. Zahájení
zkušebního provozu třídicí linky v nově
vybudovaném komplexu v Chrášťanech
je plánováno na konec srpna 2009. Informace o zahájení provozu přineseme
v dalším čísle e.komentářů.
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Spolehlivý partner Prahy 6
V průběhu 1. čtvrtletí roku 2009 jsme se zúčastnili dvou veřejných zakázek
vyhlášených městskou částí Praha 6. Jednalo se o zakázky „Údržba veřejné
zeleně a úklidové práce na území Praha 6“ a „Instalace, údržba a provoz odpadkových košů na území Praha 6“. V obou těchto zakázkách byla společnost
Pražské služby, a.s., úspěšná. Obsluhu košů jsme vyhráli samostatně a o zakázku úklidů jsme se ucházeli vee sdružení
se společností CDV služby, s.r.o. Uzavřením smluv
uv s městskou částí Praha 6 jsme se stali hlavním garantem
tem úklidu
prostranství a údržby zeleně v majetku Prahy 6.
Obě zakázky jsme začali realizovat od 1. května 2009. Obsluha košů byla zahájena rozvozem nových jednotných
tných typů
košů po území celé městské části Praha 6. Koše slouží pro
pro
běžné komunální odpady včetně sáčků s psími exkrementy.
xkrem
menty
ty.
Z tohoto důvodu jsou koše obsluhovány každý den
den.
n. V zzaaakázce úklidů se začaly realizovat úklidy chodníků
údržba
ů a úd
držžba
ba
veřejné zeleně.
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 TEPLO A ELEKTŘINA Z MALEŠIC
Pražské služby dne 27. 4. 2009 za přítomnosti primátora hlavního města
Prahy MUDr. Pavla Béma a generálního ředitele Pražských služeb JUDr. Patrika Romana slavnostně zahájily
j y stavbu kogenerační jednotky v Zařízení
na energetické využití odpadu – ZEVO
Malešice, která umožní vyrábět z odpadu nejen tepelnou energii, ale také
energii elektrickou.

E.KOMENTÁŘE
(pokračování – Svoz bioodpadu již na celém území hlavního města)

Bioodpad
patří do kompostejneru!
Informace na www.psas.cz,
Call Centrum 284 091 888.

Pro shromažďování bioodpadů se používají speciální sběrné nádoby hnědé
barvy o objemu 120 nebo 240 litrů, tzv. kompostejnery. Jsou určeny výhradně
ke shromažďování např. listí, trávy, plevele, zbytků rostlin, čisté zeminy z květináčů, dřevních štěpků z větví stromů či keřů, spadaného ovoce, zbytků ovoce
a zeleniny, čajových sáčků a kávové sedliny, skořápek od vajec apod. Systém
provzdušnění kompostejnerů zajistí, aby v nádobách nedocházelo k hnilobným procesům odkládaných surovin a zamezí tak nežádoucímu zápachu.
Kompostejnery jsou obsluhovány společností Pražské služby, a.s., pravidelně 1x za 14 dní ve vegetačním období, tzn. od 1. 4. do 30. 11. kalendářního
roku.
Zájemci nově mohou uzavřít smlouvu elektronicky vyplněním formuláře na adrese www.psas.cz/bio nebo při osobní návštěvě kteréhokoliv Zákaznického
centra Pražských služeb, a.s., nebo prostřednictvím Call Centra 284 091 888.
Termín prvního svozu bioodpadu bude klientovi oznámen formou SMS, e-mailem a uvedením na internetových stránkách www.psas.cz. Další svozy budou
již probíhat v pravidelném 14denním harmonogramu.
Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce 2009 Kč 412,- za 120litrovou nádobu a Kč 714,- za 240litrovou nádobu vč. DPH. Do celkové ceny služby
je zahrnut i pronájem kompostejneru.
Průzkumy prokázaly, že lze pečlivým tříděním bioodpadu snížit váhové množství směsného odpadu v nádobě pro komunální odpad až o 19 %, a tím i ušetřit
výdaje spojené s odvozem tohoto odpadu!
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 DEN ZEMĚ 2009
Magistrát hlavního města Prahy
a společnost Pražské služby již tradičně pořádaly v ulicích města informativní kampaň u příležitosti oslav Dne
Země, který v letošním roce připadl
na 22. dubna 2009. Informační kampaň pro veřejnost na téma ochrany
životního prostředí, zaměřená především na třídění odpadů a jejich
následného využívání, probíhala od
16. dubna do 16. května 2009 na území 18 městských částí Prahy.

www.mercedes-benz.de/sonderfahrzeuge

Kommunal live
Branchenspecial – Kommunalfahrzeuge
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Saubere Sache

Největší plnicí stanice stlačeného
zemního plynu v ČR
Pražská plynárenská, a.s., otevřela v areálu společnosti Pražské služby, a.s.,
v Praze 9 svou třetí plnicí stanici stlačeného zemního plynu (CNG), která je
svým výkonem největší v České republice a třetí největší ve střední Evropě
(po Linci a Bratislavě). Stanice s třemi výdejními stojany a nonstop provozem
je určena nejen pro komunální vozidla Pražských služeb, další pražské společnosti svážející odpad, ale i pro veřejnost. Pražské služby plánují na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy postupný převod naftových vozidel na CNG.
Cílem je převést asi 50 aut na svoz komunálního odpadu, vozů samosběrného
metení a vozidel silničního značení na zemní plyn. V současné době Pražské
služby provozují 16 CNG vozidel, v letošním roce plánují pořízení dalších pěti.
Nová stanice v areálu Pražských služeb je napojena na stávající středotlaký plynovod o tlaku 100 kPa. Její denní výkon je 3300 kg. Výstupní tlak do CNG lahví
je 250 barů, plnicí tlak CNG do vozidel 200 barů. Používané kompresory jsou
„oil free“, tzn. nemazané, čímž jsou vyloučeny možné komplikace s výskytem
oleje v plynu. Dva výdejní stojany jsou vybaveny koncovkou NGV2 (průtok
50 kg CNG/min. Jeden výdejní stojan je vybaven koncovkou NGV1 (průtok
15 kg/min.). Plnění vozidel je samoobslužné, vozidlo lze naplnit velmi rychle,
a to asi za tři minuty. Při placení se zákazníkům nabízí několik možností – platební kartou (VISA, MasterCard), kartou CNGCard systému nebo hotově.

Sběr léčiv – obhájení zakázky
Naše společnost obhájila své místo v rámci veřejné zakázky o provozování
„sběru, svozu a využívání nebo odstraňování nepoužitelných léčiv“. Služba,
jejíž zřizovatelem je hlavní město Praha, je poskytována formou přistavených
nádob v lékárnách. Do nádob mohou občané vhazovat prošlé či nepoužitelné
léky. Nádoby jsou vyváženy šestkrát za rok. V případě, že je nádoba naplněna
dříve než za dva měsíce, je vyvezena na vyžádání do pěti dnů od nahlášení.

In Prag setzt man auf saubere Luft – und Econic mit Gasantrieb
Kompromisslos gut

Nachtschicht

Der kleinste Unimog räumt all das, was in
der Kommune übers Jahr anfallen kann.

Mit Unterstützung von Mercedes-Benz
verschwinden die Silvesterspuren in Berlin.

„Kommunal Live“ 2009: Anfang Mai zeigt die Branche in Hannover/Laatzen ihre Innovationen

 PS NA TITULCE
Pražské služby, a.s., se dostaly se
svým samosběrným vozem Econic
CNG PM 10 na titulní stranu dubnového vydání prestižního časopisu
Kommunal Live, který vydává společnost Mercedes Benz. Kromě podrobné prezentace vozu vysvětlil František Hodan ze ZUKO čtenářům, jak
byl tento moderní stroj u Pražských
služeb uveden do praxe.

 AKREDITACE ÚPRAVCE ODPADŮ
Společnost Pražské služby, a.s., splnila v období 1. Q 2009 podmínky pro
udělení akreditace pro úpravce odpadů ze systému EKO-KOM. Po akreditaci na sběr a svoz komunálního
odpadu, udělené koncem roku 2008,
se jedná již o druhou akreditaci vydanou naší společnosti od autorizované
obalové společnosti.
Udělená akreditace pro úpravce tak
jen potvrzuje, že společnost Pražské
služby, a.s., nabízí svým odběratelům
– obchodním ﬁrmám, které zajišťují
nákup surovin pro konečné zpracovatele, upravené odpady (druhotné
suroviny), které splňují požadavky
nejen dle ČSN, ale také jednotlivých
zpracovatelů.
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