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Vážené čtenářky, vážení
čtenáři, obchodní přátelé,
jako obchodní reprezentantka na
úseku druhotných surovin jsem ráda,
že právě já Vás v novém čísle elektronického zpravodaje mohu informovat o zahájení zkušebního provozu
na dotřiďovací lince komunálního
odpadu. Jak se můžete dočíst v hlavním článku, provoz dotřiďovací linky,
která se nachází v obci Chrášťany
u hranice s hlavním městem Prahou, je
zaměřen na úpravu sběrového papíru.
Vzhledem k tomu, že u společnosti
Pražské služby, a.s., je mou hlavní
činností nákup a prodej sběrového
papíru, plastu a nově také nápojových kartonů, pevně věřím, že prostřednictvím nově vybudovaného
provozu zajistíme našim stávajícím
dodavatelům i odběratelům ještě
kvalitnější nepřEKOnatelný servis
než ten, který jsme mohli doposud
nabízet na místě našeho dočasného působení v Praze – Jinonicích.

Nové Třídicí centrum Chrášťany
ve zkušebním provozu
Dne 6. 8. 2009 společnost Pražské služby, a.s., uvedla do zkušebního provozu
třídicí linku, která je určena především na úpravu sběrového papíru. Třídicí linka se nachází v obci Chrášťany, v blízkosti Rozvadovské spojky. Přístup k areálu
je ze státní silnice č. 605, která navazuje na ulici Na Radosti. Na třídicí linku
přijímáme zejména tyto druhy odpadů:
K. č. odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 01
20 01 01

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kompozitní obaly
Papír a lepenka

Našim zákazníkům nabízíme:
- vážení na mostové elektronické váze (60 t/18 m) v areálu Třídicího
centra
- lisování upraveného papírového, kompozitního a plastového odpadu
na výkonném lisu typu PRESONA
- prodej dotříděného odpadu ve slisovaných balících o hmotnosti
450 – 650 kg.
Otevírací doba: pondělí – neděle od 6.00 do 21.00 hod.

Díky velmi dobré dopravní dostupnosti, velkým skladovacím prostorům
a dostatečnému technickému zázemí
jsem přesvědčena, že si na naši novou dotřiďovací linku najde cestu ještě více spokojených klientů.
Hana Rathová
obchodní reprezentantka

Třídicí centrum Chrášťany
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, došlo z důvodu uplynutí nájemního vztahu v Praze 5 – Jinonicích ke skončení provozu třídicí linky na papír. Protože se jednalo o předem plánované ukončení provozu, společnost Pražské
služby, a.s., zahájila již v prosinci 2008 výstavbu Třídicího centra, které se skládá z několika stavebních objektů uvnitř
oploceného areálu s dominantní jednopodlažní halou s vnitřní vestavbou skladu. S ohledem na její půdorysné rozměry 50 × 70 metrů a výšku v hřebeni 11,8 m tak nabízíme našim klientům dostatek prostoru při navážení odpadu.
Uvnitř haly se nachází dotřiďovací linka s lisem s plánovaným ročním výkonem 30 000 t odpadu za rok.
Stavba centra byla ukončena v červenci 2009. Výstavbou a následným provozem Třídicího centra
tak společnost Pražské služby, a.s., výrazně podporuje třídění sběrového papíru na území hlavního města Prahy a jeho nejbližšího okolí. Aktivně
tak přispíváme ke zlepšení životního prostředí tím,
že podporujeme recyklaci sběrového papíru a snižujeme tak podíl primární suroviny – dřevní hmoty
používané při výrobě papíru.

NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

Výstavba TřídIcího centra
Chrášťany ve fotografiích
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GLUTTON 2411 E

VW CADDY 2.0 kombi

DULEVO 5000 Z

Další krůček pro zdravější život
a čistější ulice v Praze
Společnost Pražské služby, a.s., udělala další krůček ke zlepšení ovzduší v hlavním městě
Praze. Po loňském nákupu 8 ks svozové techniky značky Econic na CNG pohon (která je
určena ke sběru a svozu směsného komunálního odpadu a objemného odpadu) a dále
2 samosběrných vozů na úklid města stejné značky, společnost rozšířila vozový park
o další samosběrné vozidlo s CNG pohonem značky DULEVO 5000 Z se zametáním
komunikací na mechanicko-sacím principu.
Výhodou nového samosběrného vozu jsou instalované speciální filtry, které dokážou
snížit obsah prachových částic o velikosti nad 10 mikrometrů v nasávaném vzduchu až
o 99 %. Tyto neviditelné prachové částice (PM 10) se ve vzduchu dlouho víří a usazují
velmi pomalu. Jejich výskyt je spojen především s lidskou činností (automobilová doprava,
vytápění objektů pevnými palivy, stavební činnost apod.). Právě vysoká prašnost může být
jedním z důvodů, proč stále více lidí má problémy s nemocemi dýchacího ústrojí.
Vedle podstatného snížení prašnosti je další výhodou nově zakoupené samosběrné techniky pohon na zemní plyn, který je nejen levnější nežli motorová nafta, ale také šetrnější
k životnímu prostředí. Jak ukazují dosavadní výsledky, úspora pohonných hmot činí okolo 47 %. Z uvedeného důvodu došlo pro zajištění kontrolní činnosti v centru města ze
strany vedoucích středisek k nákupu tří užitkových vozidel značky VW CADDY 2.0 kombi, která jsou rovněž vybavena CNG pohonem o výkonu 80 kW. Pro zlepšení čistoty veřejných ploch v centru města jsme od července 2009 dále zahájili provoz dvou elektricky
poháněných komunálních vysavačů značky Glutton, které jsou určeny pro ruční úklid.
Společnost Pražské služby, a.s., postupnou obměnou svého vozového a technického
parku dokazuje, že pokračuje v ekologickém projektu, kde se ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Pražskou plynárenskou snažíme aktivně přispívat ke zlepšení
životního prostředí v Praze. To, že spolupráce na projektu bude pokračovat i v dalším
období, potvrzuje skutečnost, že v současné době je připraveno k převzetí další vozidlo
na CNG pohon pro čištění komunikací typu MB Sprinter 516 NGT, které bude vybaveno
lisovací nástavbou.

Projekt čisté a zelené Prahy
Instituce, které se starají o pořádek, čistotu, zeleň a pohodlí Pražanů, vytvořily společně Projekt čisté a zelené Prahy, Pro zdravé město. Obyvatelům chtějí zlepšit život a zajistit pohodu a komfort v hlavním městě. Záštitu nad celým projektem převzal
primátor hlavního města Prahy, MUDr. Pavel Bém.
Vedení Technické správy komunikací, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Lesy hlavního
města Prahy, Pražské služby a Dopravní podnik si již dlouho uvědomovaly, že je potřeba otázky čistoty ve městě a městské
zeleně řešit komplexně. Na základě průzkumu mezi obyvateli metropole byly počátkem letošního roku stanoveny priority
Projektu čisté a zelené Prahy, Pro zdravé město. Rada hlavního města i zastupitelstvo s realizací projektu souhlasily,
tedy nic nebránilo tomu začít nejdůležitější jeho části realizovat. Zastupitelstvo hlavního města se zároveň rozhodlo na
tento projekt uvolnit zhruba 250 milionů korun. Hlavní části projektu jsou: Navýšení odpadkových košů v ulicích Prahy,
Historicky první úklid chodníků za majitele domů, Pohodová Praha s novými lavičkami, Piknik s grilováním v Praze už není
problém, Prahou na kole? V pohodě.
Byla zprovozněna bezplatná telefonní linka 800 100 000
ombudsmana pro čistotu a zeleň, aby se především
obyvatelé hlavního města mohli také do celého projektu zapojit svými náměty a připomínkami. V pracovní
dny od 9 do 17 hodin na ní operátorky přijímají podněty a dotazy ohledně čistoty a zeleně v hlavním městě. Mimo tuto dobu je volajícím k dispozici záznamník.
Ke stejnému účelu slouží i kontaktní formulář na informačních internetových stránkách www.cistapraha.cz/
kontaktujte-nas. Právě díky podnětům od samotných
občanů, které bude ombudsman sbírat minimálně
po celou dobu trvání projektu, je možné Projekt čisté
a zelené Prahy, Pro zdravé město, realizovat efektivněji. S motivem čisté a zelené Prahy se lidé mohou setkat v ulicích hlavního města také na sběrných vozech
a další úklidové technice.
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Pražské služby
v záři reflektorů:
 PS v Severních Čechách
Společnost BAUHAUS, k.s., patří jako
zkušený a vedoucí podnik ve svém oboru k nejvýznamnějším obchodním koncernům branže „Do-it-yourself.“ Společnost Pražské služby, a.s., zajišťuje od
1. 1. 2007 odpadové hospodářství
a zimní údržbu přístupových komunikací a parkovišť ve třech pražských
marketech Bauhausu – v Čestlicích, na
Pankráci a v Dolních Chabrech. Na základě výborné spolupráce a zkušeností
se společnost Bauhaus, k. s., rozhodla
opět vybrat společnost Pražské služby, a.s., jako poskytovatele služeb pro
nově otevřenou pobočku v Liberci. Od
1. 8. 2009 jsme tak rozšířili svoji spolupráci se společností Bauhaus, k.s., i do
severních Čech.

 Zaručená kvalita
Pražských služeb, a.s.
Vzhledem k tomu, že společnost Pražské služby, a.s., v rámci poskytování
svých rozsáhlých služeb v oblasti nakládání s odpady klade u svých klientů důraz také na aplikaci vysokého
technického standardu, garanci poskytnutí záruk, dodržování platných
zákonů, práci, cenu, dodržení smluv
a ochranu životního prostředí při
své činnosti, stala se koncem června
2009 mimořádným členem České
asociace odpadového hospodářství
(ČAOH), která přispívá k vytváření
standardního tržního prostředí v oblasti nakládání s odpady.
Ve stejném období se naše společnost jako úpravce druhotných
surovin stala také členem svazu
SPDS-APOREKO. Tento Svaz průmyslu druhotných surovin je jediným
profesním svazem, zaměřeným na
druhotné – recyklovatelné suroviny.
Je otevřeným společenstvím se zájmem o širokou členskou základnu,
jež dává záruky významného hospodářského a společenského postavení
svazu a jeho členů.
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