
 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva 

Začal svoz vánočních stromků v Českých Budějovicích  

/České Budějovice, 11. ledna 2021/ Společnost FCC České Budějovice každoročně zajišťuje 

pravidelný svoz vánočních stromků. Letošní byl zahájen 4. ledna a potrvá do 19. února. 

Svozová firma apeluje na občany, aby vánoční stromky odkládali buď u stanovišť na 

separovaný odpad, nebo u kontejnerů na komunální odpad.  

„Odloží-li občané v uvedeném časovém období stromky u stanovišť na tříděný odpad, případně 

v bytové zástavbě u klasických kontejnerů, obsluha svozového vozu stromky naloží a odveze. Stromek 

nepatří dovnitř nádoby na odpad,“ připomíná Roman Braný, ředitel FCC České Budějovice.  

Kdo se chce ze stromečku těšit déle, nemusí mít obavy. Jejich svoz bude pokračovat až do 19. února. 

Poté bude možné stromky určené k likvidaci odnést do sběrného dvora. Prosíme občany, aby stromky 

očistili od ozdob, pokud někde zůstane zapomenutý například háček, tak to samozřejmě nevadí. 

Svezené i odevzdané stromky jsou po dobu svozu ukládány ve sběrných dvorech. Odtud posléze putují 

ke zpracovateli na štěpkování. Materiál ze stromků tak poslouží k dalšímu využití, zejména jako 

součást biomasy pro výrobu tepla v zařízení k tomu určených.  

 

 

 

Harmonogram svozu vánočních stromků na území statutárního města České Budějovice 

Od 4. ledna 2021 do 19. února 2021 

Stromečky prosím odkládejte u kontejneřišť a nebo stanovišť na separovaný odpad. Děkujeme.  

 

Po – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné 

Út – Suché Vrbné, Třebotovice, Kaliště, Nové Vráto, Husova kolonie 

St – střed města, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Nemanice 

Čt – Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné 

Pá – Rožnov, Nové Hodějovice, Mladé 
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Mgr. Kristina Jakubcová, Ph.D. 

tisková mluvčí firem FCC v ČR 

Tel.: +420 724 972 548 

Kristina.jakubcova@fcc-group.cz 
www.fcc-group.cz 

 

Působnost firmy v České republice se datuje od roku 1992. V relativně krátkém období se stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, 

zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. V České republice je dnes největší a nejperspektivnější firmou 

v odpadovém hospodářství. Firmy FCC v České republice obsluhují téměř 1,2 milionu obyvatel a nabízejí komplexní paletu služeb pro obce, 

podniky a živnostníky. Součástí nabídky služeb je zpracování druhotných surovin, provoz solidifikační jednotky a biodegradačn ích ploch. FCC 

v ČR mimo jiné zajišťuje sanaci starých ekologických zátěží, provoz a rekultivaci vlastních skládek. 
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