VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

nepronajímá
velkoobjemové kontejnery
MĚSTO Starý

Plzenec

již

Stavíte, bouráte nebo přestavujete dům? Potřebujete se zbavit stavebního odpadu, či zeminy?
Město Starý Plzenec již nemá k dispozici velkokapacitní kontejnery na odpad, protože je v rámci snížení
nákladů za provoz sběrného dvora poskytlo firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Takže pokud pro vás stavební práce provádí nějaká firma, domluvte se na odvozu stavebního odpadu
přímo s ní, neboť to mnohdy vyjde levněji ( - nižší DPH).
Pokud provádíte stavební práce sami, obraťte se na kteroukoli firmu zabývající se odpadem (Zlaté
stránky) a podle nabídek, které vám firmy poskytnou, si pak sami vyberte tu pro vás nejvýhodnější
(finančně, časově…)
Upozorňuji podnikavé občany, že do sběrného dvora je možno odvézt stavební odpad nebo výkopovou
zeminu jen v omezeném množství! To znamená 1 přívěs za osobní vůz a navíc je uložení tohoto
odpadu zpoplatněno!

Nejbliž ší povolené skládky:
1.
2.

Němčičky u Rokycan – provozuje firma RUMPOLD R Rokycany s.r.o. –
telefon: 371 724 931
Provoz.doba: PO-PÁ 6-18 a SO 6-14 hod
Vysoká u Dobřan – Západočeské komunální služby - Ingeotrade a.s. –
telefon: 377 970 393 (377 152 151)
Provoz.doba: PO-PÁ 7-17 a SO 8-13 hod.

Dále se odpady zabývají a kontejnery různých velikostí pronajímají:
1. SITA CZ ---- dispečink 724 082 898, 377 454 711
2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Plzeň –
kontejnery ---- 3-10 tun
tel.: 377 324 732, 377 237 364  6
3. BECKER Bohemia s.r.o. ---- tel 377 461 954; 602 437 943
4. ELIOD servis s.r.o.

–--------

telefon : 377 338 542,
724 170 412
3
---- kontejnery o objemu 5 až 30 m .

5. A PLUTO s.r.o. – 377 260 736, 737 239 796 – kontejnery s víky i bez nich 3-10 m3
6. TA CONS a.s. – p Kokoška – tel: 777 924 902,

e-mail: tacons@tacons.cz

7. FeBa servis s.r.o. – pronájem kontejnerů od 3-16,7 m3. V kontejneru je možno přivézt
např.písek, kameny, beton…. Nebo odvézt odpad, zeminu, suť……) –
--------telefony: 608 414 153, 774 000 775, 377 482 304

