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Zprávy z města
S ohledem na čas dovolených a prázdnin plánské zastupitelstvo v srpnu nezasedá. Sejde se
znovu až 12.září a na programu by mělo mít průběžnou informaci o hospodaření města a jím
zřízených organizací v 1.pololetí roku 2007, informaci o probíhajících investičních akcích města a
zprávu kontrolního výboru. Na tomto odkazu zveřejňujeme usnesení z červnového jednání. Rada
města se schází podle potřeby.

Připomínáme…
že do 31.srpna 2007 můžete podávat Městskému úřadu v Plané návrhy na pojmenování 4
nových ulic v nově vznikající obytné zóně Planá-sever. Návrhy se podávají písemně, měly by být
pokud možno jednoslovné, navrhovaná jména by měla co nejvíce vystihovat ráz, charakter, případně
historii místa a nesmí to být jména žijících osob. Návrhy bude hodnotit Zastupitelstvo města Planá a
autoři vítězných návrhů budou odměněni hodnotnou knihou.

Stanoviska ombudsmana
V podatelně Městského úřadu v Plané mohou zájemci nahlédnout do sborníku stanovisek
veřejného ochránce práv – ombudsmana – s názvem Veřejné cesty. Jedná se o praktickou příručku
z oblasti práva týkajícího se pozemních komunikací. Obsahuje i přehled nejdůležitějších soudních
rozhodnutí z dané oblasti. Elektronická podoba příručky je k dispozici i na internetových stránkách
www.ochrance.cz.

Hornický spolek nezahálí
Členové plánského hornického spolku v červenci rozhodně nezaháleli. Začalo to návštěvou
hornické Prokopské pouti v Příbrami. Následující víkend prožila desetičlenná výprava členů spolku
v bavorském dvojměstí Sulzbach-Rosenberg. ( Jen pro zajímavost – město Sulzbach si vyvolil císař
Karel IV. za hlavní město tzv. „Nových Čech“ a stopy jeho zájmu o toto území jsou na různých
historických objektech vidět dodnes.) Konalo se zde dvoudenní již 11.setkání hornických a hutnických
spolků z celého Německa za účasti podobných spolků z ČR, Polska, Německa, Slovenska a Rakouska.
Slavnostní průvod, kterým tyto akce tradičně vrcholí, byl dlouhý více než 3,5 km. Šli v něm zástupci
jednotlivých spolků ve svých tradičních historických krojích, s hornickými kahany a lampami, znaky a
prapory. V čele průvodu šli zástupci zemské vlády a pořadatelských měst a hned za nimi bylo první
čestné místo vyčleněno českým hornickým spolkům. Ještě že plánští s sebou vezli mimo spolkové
vlajky také vlajku českou, takže bylo jasné, kterou část průvodu tvoří čeští účastníci. Kromě plánského
spolku v ní byly spolky z Mostu, Příbrami a ze Stříbra (i s jejich ostrostřelci).

Sobota dalšího víkendu patřila již tradiční hornické slavnosti u hornického muzea v Sadové
ulici. Počasí této akci přálo až moc, program byl přitažlivý, dostatek občerstvení byl zajištěn a tak
stovky účastníků odcházely jistě spokojeny.
Nejenom slavnostmi však žije hornický spolek. Každý den kromě pondělí je nyní v sezóně
otevřeno hornické muzeum ve štole Ondřej Šlik a členové spolku zajišťují průvodcovskou činnost. Na
návštěvnost si opravdu nemohou stěžovat.
Ve dnech 14. a 15.září se bude v nedalekém Horním Slavkově konat již 11.setkání hornických
měst a obcí, hornických spolků a příznivců hornické historie nejen z celé České republiky, ale také ze
zahraničí. Hlavní program je připraven na sobotu, je velmi bohatý, včetně nabídek na různé exkurze,
kulturní akce, historické trhy apod. I na tuto akci je přihlášen hornický spolek z Plané a vyzývá k účasti
i další zájemce, kteří by se chtěli pobavit i poučit.
M.Mertlová

Znovu o nemocnici
Už vícekrát jsem v měsíčníku psal o osudu plánské nemocnice. Ta byla na konci roku 2002
k lítosti občanů Tachovska uzavřena a v současné době v ní fungují pod hlavičkou tachovské
polikliniky pouze ambulance.
Nemocnice je v konkursu a správce konkursní podstaty JUDr. Špelina ji prodává. V rámci
internetové dražby, kdy se nabízela nemocnice jako celek, učinil nabídku jediný subjekt, a to
Západočeská nemocnice, a.s. Nabídka činila 46.460.000 Kč. Tento subjekt složil jistotu ve výši 2 mil.
Kč. Protože v určeném termínu nedoplatil zbylých 44.460.000 Kč, jistota propadla. Příslušná částka
nebyla zaplacena snad proto, že selhala banka. Svou roli jistě sehrálo i úmrtí ing. Vadlejcha, který byl
předsedou dozorčí rady Západočeské nemocnice, a.s., a aktivně jednal ve směru získání nemocnice, a
také hospitalizace předsedy představenstva JUDr. Micky (v předchozím článku bylo chybně uvedeno
MUDr. Micky).
Po neúspěchu internetové dražby, kdy se nemocnice prodávala jako celek, rozhodl věřitelský
výbor, že nemocnice bude rozprodána po částech. S tímto postupem jsem nesouhlasil, protože se tím
komplikuje zprovoznění nemocnice. Bude nutno provést nový odhad ceny budov, nově zaměřit
pozemky. Jednotlivé budovy nemají samostatný přístup. Inženýrské sítě fungují pro celý komplex
společně. Ve věřitelském výboru jsem byl ovšem přehlasován 3:1. Věřitelský výbor pak rozhodl, že
v první fázi bude prodána ubytovna nemocnice ve Fučíkově ulici. Stále ale byla ponechána šance
případnému vážnému zájemci o nemocnici jako celku a nabídce alespoň 46.500.000 Kč. Dražba
ubytovny by pak byla zrušena a nemocnice by byla prodána tomuto zájemci.
Termín dražby ubytovny byl stanoven na 22.6.2007, vyvolávací cena byla 5.900.000 Kč. Těsně
před dražbou se znovu objevili zájemci o nemocnici. Jednalo se o společnost FFUS, s.r.o. Ta nabízela
za nemocnici 46.500.000 Kč. Dále se znovu přihlásila Západočeská nemocnice, a.s. s nabídkou
48.000.000 Kč. Protože nabídky přišly jen krátce před dražbou ubytovny, dražba odvolána nebyla.
Bylo ovšem dohodnuto, že se po dražbě sejde věřitelský výbor a projedná další postup.
Dražbě jsem byl přítomen. Zúčastnily se jí tři subjekty (stavební firmy). Nejvyšší nabídku
učinila firma ALLDESING, s.r.o. Plzeň, investorská skupina a to 7.000.000 Kč. Ubytovnu tedy získala.

Dne 25.6.2007 se sešel věřitelský výbor s oběma zájemci o nemocnici. Přítomen byl i
příslušný konkursní soudce. Společnost FUSS, s.r.o. nabízela za nemocnici bez ubytovny 40 mil.Kč.
Západočeská nemocnice, a.s. nabídla i bez ubytovny 48 mil.Kč. Zástupce společnosti FUSS, s.r.o.
uváděl, že společnost v nemocnici hodlá provozovat zdravotní služby, ale zmiňoval se spíše o
specializovaných oborech. Až na můj dotaz, zda budou provozovat i základní lůžkovou péči,např.
v oboru interna, uvedl, že to nevylučuje, pokud se podaří uzavřít smlouvy se zdravotními
pojišťovnami. JUDr. Micka naopak uváděl, že Západočeská nemocnice, a.s. zde hodlá provozovat čtyři
základní obory. Věřitelský výbor vybral nabídku Západočeské nemocnice, a.s. Bylo rozhodnuto, že
pokud uvedená společnost složí jistotu ve výši 2.000.000 Kč, bude s ní uzavřena smlouva o budoucí
kupní smlouvě. Jistota byla složena 4.července, smlouva byla uzavřena 12.července. Jejím obsahem
je, že pokud společnost zaplatí zbytek dohodnuté ceny, tj. 46.000.000 Kč,do 25 dnů, pak bude
nemocnice převedena do jejího vlastnictví. Pokud cena nebude doplacena, pak 2 mil. Kč propadnou.
Jestliže by přece nakonec k prodeji plánské nemocnice společnosti Západočeská nemocnice,
a.s. nedošlo, předpokládá věřitelský výbor, že bude jednat s druhým uvedeným zájemcem.
Za účelem zjištění stanoviska Všeobecné zdravotní pojišťovny k možnému novému otevření
nemocnice a za účelem vyjádření stanoviska občanů Tachovska jsem vyzval starosty měst Tachova,
Stříbra, Boru, Černošína, Přimdy a Kladrub ke společné návštěvě VZP v Praze. Byla sjednána schůzka
s ředitelem MUDr. Pavlem Horákem. Na schůzku se s námi dostavil i poslanec ing. Votava. Řediteli
VZP jsme sdělili, že slyšíme ve sdělovacích prostředcích, že zdravotní péče o občany Tachovska je
zajištěna a že není potřeba zprovozňovat další nemocnice. Vyjádřili jsme stanovisko, že zdravotní
péče o občany Tachovska zajištěna není. Ředitel VZP uzavření smlouvy s nemocnicí nevylučoval.
Chtěl bych ještě uvést jako předseda sdružení obcí, že budeme intenzivně pomáhat subjektu,
který získá nemocnici do vlastnictví a bude ji chtít zprovoznit, a to zejména při uzavření smluv se
zdravotními pojišťovnami a také při získávání licencí a zdravotního personálu.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Jedno končí, druhé začíná
Prázdniny se v polovině lámou a je nutno se připravit na další školní rok. Co od něho
očekáváme? Opět trpělivou a mravenčí práci s našimi žáky, která je pro nás občas dosti obtížná, ale
velice často přináší i uspokojení a radost.
V minulém školním roce jsme pro naše žáky připravili mnoho projektů, které jsou vedle
plánovaného učiva důležité pro získávání aktuálních informací z dění kolem nás. Při této práci si žáci
vyhledávají, třídí a shrnují informace, které využívají v dalším vzdělávání. Během roku se žáci účastnili
projektů: „28.říjen“, „Zaječí škola“- shrnutí o podzimu, „Čertovská škola“ – vánoční tradice, „Den
Země“ – ochrana přírody, úcta k přírodě, uvědomění si sounáležitosti s přírodou, „Barevný týden“ –
význam svátků a velikonoční zvyky, „Zachraňte Madagaskar“ – země neznámá. Vedle těchto velkých
projektů bylo i mnoho dalších třídních, v nichž žáci shrnovali učivo z jednotlivých částí do celku.
Uspořádali jsme mnoho akcí pro veřejnost. Škola byla otevřena ke stému výročí, ve věži byla při této
příležitosti instalována výstava prací našich žáků. V prosinci jsme zpívali u „Vánočního stromu“.
Rodiče měli možnost shlédnout výsledek hodiny dějepisu na téma mumifikace -„Žluté a černé“.Vítali

jsme budoucí prvňáčky ve škole, kde jsme pro ně připravili prohlídku školy a soutěže. Velmi zdařilá
byla také „Školní akademie“. Na závěr roku proběhlo dopoledne „Rozloučení se školou“

Ve sportovních soutěžích jsme též získali několik úspěchů. Na „Cvrčkiádě“ ve Stříbře,
na atletických závodech v SRN. Hoši postoupili do krajského kola ve florbale. Účastnili jsme
se soutěže v sálové kopané, soutěže v malé kopané Mc Donald´s Cup, dívky si zahrály na
turnaji ve florbale. Žáci si mohli zasportovat na „Vánoční laťce“ a školních olympiádách a
„Dni naruby“.
Naši žáci byli účastníky olympiád v přírodopisu, dějepisu, matematice, českém jazyce.
V recitační a čtenářské soutěži jsme také nezklamali.
Velké úspěchy měla naše škola ve výtvarných soutěžích „Stříbrská lampa“ a v mezinárodní
soutěži „Barevný svět“ v Třinci. Kateřina Polášková zde získala 1. místo v kategorii 4.-5. tříd. J. Fára, S.
Schwarzenbachová a T. Štulajter získali cenu poroty. Tito žáci se zúčastnili mezinárodního týdenního
výtvarného semináře v Studeničné poblíž Mostů u Jablunkova.
Naše škola během roku také ožila i večer, když v jejích prostorách přespávali žáci. Jednou
čekali na Velikonoce a podruhé se loučili se školou.
Školní družina měla také připraven program pro rodiče a děti. Bylo to „Vánoční posezení“,
„Karneval“a „Stopovaná“.
I v budoucím školním roce bychom rádi nabízeli další projekty a akce, 1. a 6. ročník začínají
pracovat podle našeho Školního vzdělávacího programu.
ZŠ Planá, Na Valech

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc srpen 2007:
Galerie ve věži – výstava kreseb a koláží Josefa Blechy – portréty známých osobností
Otevřeno úterý až pátek od 14.00 – 16.00, sobota – neděle 15.00 – 18.00
Výstava potrvá do 10. 9. 2007.

Galerie moderního umění – kostel sv. Petra a Pavla
Výstava barevných litografií Emmy Srncové. Otevřeno sobota – neděle od 15 do 17 hod.
Výstava je prodejní.

Fotografové, amatéři i profesionálové mohou svoje práce do fotosoutěže odevzdat na MěKS
Planá nejpozději do 15. 8. 2007. Téma: „Planá a lidé“.

MěKS Planá plánuje na měsíc říjen 2007 zájezd na výstavu BODIES THE EXHIBITION, která je
k vidění v pražské Lucerně. U zájezdů jsou možné dětské a skupinové slevy. Zájezd by se uskutečnil
v sobotu (termín bude upřesněn v září v PM), cena s dopravou by byla po slevě asi 570 Kč. Zájemci,
hlaste se co nejdříve na MěKS Planá, tel. 374794223 záznam.
nebo na mob. č. 603788954.

Katolická církev na Plánsku mimo pravidelný pořad- srpen 07
Po Svatoanenském poutním maratónu (16 setkání za 4 dny) se konají poutní setkání až
v Plané - neděle 19.8. v 9 hod. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Pístov - neděle 26.8. v 15 hod. poutní českoněmecké setkání sv. Bartoloměje.
Dolní Jadruž - neděle 8.9. v 11 hod. – Narození P.Marie.
Otín - neděle 8.9. ve 13 hod - Jména P.Marie.
Chodský Újezd - 16.9. v 9 hod - pouť Povýšení sv. Kříže.
Planá - 16.9. v 11 hod. BIŘMOVÁNÍ - plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

Dále zveme k loučení s létem a prázdninami: na faře v Plané v pátek 24.8.od 17 hod.,
v programu nejen grilování, také zpěv, hry, spřádání plánů atd.

O církvi dnes : Nejsme na zemi jen proto, abychom opatrovali muzeum, ale proto,
abychom pěstovali zahradu překypující kvetoucím životem, která je určena pro krásnější
budoucnost – a to všem. (z myšlenek Jana XXIII.)

O co jde při pokusech o opravy kostelů ?
Často stav těchto staveb uprostřed obce napovídá cosi i o stavu obyvatel. Při opravách, kde
není vůbec jednoduché sehnat nějaký dotační titul a pár nadšenců, kteří by jakkoliv pomohli, je
nejlepší pozorovat, jak – ač obtížně, přesto však nezadržitelně, se obnovují také lidé. Někteří takřka
omládnou o desetiletí, či nacházejí novou formu svého životního přebývání.
Nebojte se připojit, nebojte se změn nejen okolí, ale také v sobě samých. Jsou k dobru.
Nikdy nezačínej přestávat. Nikdy nepřestávej začínat.
jš

Desátý ročník Jadran Cupu- Umag- Chorvatsko
Ve dnech 22.-27.6.2007 se naše fotbalové družstvo starších žáků zúčastnilo mezinárodního
turnaje ve fotbale pořádaného společností Euro-Sporting.
Dne 22.6.2007 ve 20.00 hodin jsme se vypravili na cestu do Umagu, kterou jsme bez
problémů zvládli osobními auty a již v osm hodin ráno jsme dorazili na místo určení. Ihned
jsme se šli vykoupat do moře, zatímco trenéři vyplňovali potřebné dokumenty. Následně
jsme se ubytovali v kempu Veli Jože v chatkách pár metrů od pláže. Večer jsme ještě zašli do města
na zmrzlinu.
V neděli již začínal turnaj a hned jsme hráli první zápas ve skupině od 9.00 s týmem DSV
Leoben (Rakousko). První poločas jsme vyhráli jedna nula a ve druhém jsme chtěli výhru udržet, ale
bohužel se soupeři podařilo vyrovnat. Druhý zápas jsme hráli od 14.00 hodin s týmem Firenze Italia a
po perfektním výkonu jsme zvítězili tři jedna, a po prvním dnu turnaje jsme měli čtyři body.
V pondělí turnaj pokračoval dalšími zápasy . Od 10.40 jsme hráli s týmem Vapno IF
Halmstad (SWE) a utkání skončilo remízou, což nám ještě pořád uchovávalo šanci na postup
do finále turnaje. V posledním utkání od 15.40 jsme hráli s domácím týmem NK Istra
(Chorvatsko) a před utkáním šlo o hodně, poněvadž ještě při naší výhře jsme mohli hrát ve finále, při
remíze o třetí a čtvrté místo, při prohře o páté a šesté místo. K utkání jsme nastoupili s odhodláním
uspět, ale bohužel soupeř nás předčil ve všech směrech. Hlavně
ve výškové převaze, čímž budu opět reklamovat věk účastníků turnaje, protože není
možné hrát ve věkové kategorii patnáctiletých a dívat se na soupeře o dvě hlavy větší....
Utkání jsme jednoznačně prohráli čtyři nula, čímž jsme hráli o páté a šesté místo.
V úterý jsme tedy hráli již jen jeden zápas o umístění s týmem UKS Concord Murowana
(Polsko) a utkání skončilo bezbrankovou remízou. Následně se kopalo pět pokutových kopů
na každé straně, naše družstvo všechny proměnilo. Ve třetí sérii brankář Tomáš Černý pokutový kop
chytil, a tím se rozhodlo o našem umístění na pátém místě, i přesto že jsme prohráli jenom jedno
utkání.
Celý turnaj jsme odehráli ve výborném tempu , za pro nás tropických teplot okolo 34 stupňů.
Naším konečným umístěním jsme určitě našemu oddílu a městu neudělali ostudu. Večer se jelo do
města utratit poslední drobné a ráno v 9.00 hodin naše výprava vyrazila směr Planá. Slibovaný návrat
v cca 20.00 hodin klapl téměř na minutu.
Nakonec musím poděkovat rodičům kteří se účastnili, pomohli vlastními auty k dopravě a
sponzorům - firma Stora Enso Planá, HBR Ing. Růžička Teplá, Galanterie p. Sovková Mar. Lázně, Alpos
Planá, MUDr. Kotschyová, MUDr. Lillová, p. Šroub Planá , Zahradní technika p. Růžička Planá, bez
kterých se náš oddíl kopané neobejde.
Roman Sovka, trenér

Odpad -kam s ním?
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob –
občanů s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.
Komunální odpad jako skupina odpadů se dělí dle Katalogu odpadů na tři podskupiny a dále
jednotlivé druhy odpadů:
-

ostatní – papír a lepenka, sklo, biologicky rozložitelný odpad, plasty, kov

-

nebezpečný – zářivky, baterie, akumulátory, léčiva, kyseliny, pesticidy

-

směsný neboli domovní odpad- zbytkový odpad

Se zvýšeným zájmem o různé produkty narůstá i množství vznikajících odpadů, a to jak při
jejich výrobě, tak i při jejich spotřebě. Výroba některých produktů spotřebovává neobnovitelné
zdroje prvotních surovin. Jejich těžba má dopad na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou ve
strategických dokumentech odpadového hospodářství Evropské unie a České republiky stanoveny
základní cíle udržitelného rozvoje.
Udržitelným rozvojem je předcházení vzniku odpadů, jejich nebezpečnosti, využívání odpadů
jako zdrojů surovin a bezpečné odstraňování nevyužitelných zbytků.
Cílem legislativy České republiky je
-

zvýšit množství tříděných složek odpadu, zajistit jejich materiálové a energetické
zpracování a přispět tak ke snížení spotřeby přírodních zdrojů surovin

-

zvýšit množství složek odpadu, které budou materiálově a energeticky využity

-

zajistit oddělení složek s nebezpečnými vlastnostmi od komunálního odpadu a ty
bezpečně zpracovat

-

maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládky

Každý z nás vyhodí za rok asi 150-200 kg odpadů. Pokud však odpady třídíme, umožníme tak
recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a
15 kg skla.
Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv.
dotřiďovacích linkách se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace ) a
zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady. Při recyklaci jsou zpracovány odpady na
nové materiály.
Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“ odpadu – pokud jej správně
roztřídíme, umožníme tak jehoznovupoužití.
Pokud jej vyhodíme do popelnice, odpad bude uložen na skládce.

Ukládání jednotlivých druhů odpadů
(ve smyslu OZV Města Planá č.2/2004 ze dne 28.1.2004, o odpadech)
Ostatní odpad
Papír
I v našem městě odkládáme papír do modrých nádob. Do nádob patří noviny, časopisy,
letáky, prospekty, nepotřebné nebo poškozené knihy, sešity, obalový papír, vlnitá lepenka, či krabice.
Do nádob nepatří mastné nebo znečištěné papíry, voskový nebo uhlový papír, kombinované
obaly s plasty.

Plast
Ve městě jsou k dispozici nádoby žluté barvy.
Do nádob patří plastové láhve, kanystry od nápojů, PET lahve, plastové obaly od pochutin,
kosmetických přípravků, pracích, čisticích a avivážních prostředků, tašky, obalové folie, pytle, sáčky,
kuchyňské náčiní z plastů, výrobky z pěnového polystyrenu, plastové části domácích spotřebičů,
hraček, přepravky, vědra, krabice od mléka a džusů (tetrapakové krabice).
Nádoby od poživatin, např. jogurtů, by měly být zhruba omyté, aby nedocházelo ke hnití
jejich obsahu.
Do nádob nepatří podlahové krytiny, plastové tapety a textilie, el. kabely, plastové díly
s kovovými částicemi, molitan a pryž, plastové odpadové trubky a všechny výrobky z tohoto
materiálu.
Sklo
Bílé sklo odkládáme do bílých nádob, barevné do zelených nádob ( zvonů). Na stanovištích
pouze se zeleným zvonem se barva skla nerozlišuje.
Do nádob patří skleněné nevratné láhve, zavařovací sklenice, různé skleněné výrobky např.
vázy , skleničky, okenní sklo, lahvičky od parfémů či kosmetiky bez kovových uzávěrů.
Do nádob nepatří keramika, nádoby z pálené hlíny, sklo s drátěnou výztuží, vrstvené sklo,
netříštivé sklo, zátky, žárovkové sklo, zářivky, autosklo a zrcadla.
Při odkládání odpadu do nádob vždy dbáme na to, aby měl co nejmenší objem.
Železo, neželezné kovy, sběrový papír
Můžeme shromažďovat i ve sběrných střediscích jiných osob oprávněných k výkupu.
Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad ukládáme do sběrného dvora. Do sběrného dvora se předávají televizory,
PC, monitory, lednice, mrazáky a další el. spotřebiče, zářivky, výbojky, obaly se zbytky barev a laků
(plastové, plechové), olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry od
oleje, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případně další nebezpečné složky komunálního
odpadu.
Směsný odpad
Ukládáme

do

vlastních,

případně

pronajatých

nádob,

registrovaných

v systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
města Planá.
Do nádob nelze ukládat velkoobjemový odpad, žhavý popel , kapaliny, látky žíravé, výbušné,
zápalné a lehce vznětlivé, železný šrot, uhynulá zvířata, zeminu, kamenivo, stavební suť a materiály
ohrožující zdraví nebo bezpečnost osob manipulujících s nádobami.
Velkoobjemový směsný odpad - hračky, textil, nábytek aj. ukládáme do sběrného dvora
odpadů.
Odpad, který není komunálním odpadem
Stavební odpad
Stavební odpad jsme povinni třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu
stavebního odpadu( např. obalovny).
Stavební odpad můžeme za úplatu předat do sběrného dvora nebo oprávněné osobě.
Uhynulá zvířata, trhaviny, výbušniny a další výše neuvedené odpady
Převedeme do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí.

Informace o provozu SDO

Sběrný dvůr odpadů
Dvořákova ulice, Planá
areál Plánských služeb s.r.o. Planá ( vedle hřbitova)
Provozní doba:
úterý 14.30 - 17.00 hod
čtvrtek 14.30 - 17.00 hod
sobota 9.00 - 12.00 hod
Kontakt na obsluhu SDO:
p. Zápotočný, tel. 374 798 438
(p. Manda, tel. 604 898 283)

Informace o mobilním sběru
Mobilní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se provádí na stanovených místech
v termínech, o kterých Město předem informuje.

Zpracoval: odbor ŽP MěÚ Planá

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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