
 

 

 

 

 

 

 

 

 TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

Odpad v Českých Budějovicích je svážen v posíleném režimu  

 

/České Budějovice, 4. prosince 2020/ Na růst množství odpadů v důsledku 

pandemie Covid-19 reagovala firma FCC České Budějovice od října posílením svozu 

odpadů. S blížícími se vánočními svátky odpadu ještě přibude, proto se do ulic 

vydávají osvědčená odpadová taxi k operativnímu svozu a nadále je posilován svoz 

zejména košů z centra města.  

„Vycházíme ze zkušenosti z minulých let. Kolem vánočních svátků vždy narůstá množství odpadů, 

a vznikají i černé skládky,“ říká Roman Braný, ředitel firmy FCC České Budějovice. „Občané odkládali 

nepotřebné věci u kontejnerů na separovaný odpad i okolo kontejneřišť s komunálním odpadem.“   

V době druhé vlny pandemie C-19, tedy přibližně od začátku měsíce října, zaznamenává firma výrazný 

nárůst odpadu a navýšení vzniklých černých skládek. Tento nárůst je větší v porovnání s předchozími 

roky v době vánočních svátků. Společnost FCC České Budějovice proto nasadila do provozu 

tzv. odpadová taxi, která jezdí 7 dní v týdnu. Jsou to dva klasické velké svozové vozy, které jezdí nad 

běžný rámec podzimního a zimního svozu. Nahromaděný odpad svážejí podle pokynů dispečinku, 

městské policie a magistrátu. Doplňuje je i menší vůz, který sveze odpad z míst, do kterých se velká 

svozová auta nedostanou.  

Stejně jako v případě komunálního odpadu byl i svoz separovaného odpad posílen. Toto, nyní již dva 

měsíce trvající posílení, se týká zejména svozu papíru z modrých kontejnerů. Od soboty 14. listopadu 

jsou častěji sváženy též odpadkové koše. Týká se to především centra města, odkud se od otevření 

stánků s punčem koše svážejí 4 x denně. Ani to mnohdy nemusí stačit. Bohužel i koše v centru města 

často slouží jako odkladiště objemného odpadu, na který „košíkářské“ svozové auto není stavěné.  

„Opět žádáme občany, aby zejména objemný odpad a papírové obaly odnášeli. Využívejte prosím 

sběrné dvory,“ apeluje Roman Braný. „Veškerý odpad, který je uložen mimo sběrné nádoby, se stejně 

musí dovézt na sběrný dvůr, kde dojde k jeho přetřídění a následnému odvozu na koncové zařízení. 

Děkujeme občanům za součinnost při zvládnutí této mimořádné situace a zároveň děkujeme Všem 

zaměstnancům FCC za jejich mimořádné nasazení,“ dodává ředitel FCC České Budějovice. 
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