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Vychází 11. 10. 2021

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Odsvěření Nové Palmovky je podle Os-
mičky velký úspěch. Na dostavbu, se
kterou začala v roce 2010 a kterou

později nechala nedokončenou, totiž mo-
mentálně nemá peníze. A monstrum, které
již za stavbu a veškeré další náklady spolklo
okolo miliardy korun, si přitom neustále žádá
výdaje další – za zakonzervování, tempero-

vání i hlídání. „Odsvěření vyřeší problém
Prahy 8 s nedostavěnou budovou a zároveň
se zjednoduší rozvoj celé Palmovky, která je
jedna z nejvýznamnějších čtvrtí, co se týče
budoucích plánů na výstavbu. Má v sobě
ohromný potenciál nejen z hlediska čtvrti
ale celé Prahy,“ řekl Našemu REGIONU Mar-
tin Šalek, tiskový mluvčí Osmičky.

Novou Palmovku nejspíš dokončí magistrát.
Nejlepší z možných řešení nebo finanční prohra?

Nedostavěnou budovu, která měla být kdysi novou radnicí Prahy 8,
čeká snad konečně světlá budoucnost. Praha 8, která nemá na její
dostavbu peníze, se rozhodla ji předat do péče hlavního města. To
by mělo zajistit její dokončení a výměnou za ni dát Osmičce
v příštích pěti letech dotaci v celkové výši přes půl miliardy.

Doposud zakonzervovaná novostavba, je-
jíž okolí zarůstá plevelem a která v noci přita -
huje party bezdomovců, by tak měla v bu-
doucnosti začít konečně sloužit. Záleží
ovšem na tom, jestli se k řešení Osmičky při-
pojí i Rada hlavního města a následně zastu-
pitelé. Krok Prahy 8 už má ale podporu pri-
mátora Zdeňka Hřiba (Piráti) i radního pro
majetek Jana Chabra (TOP 09). Chabrovi
dává výměna smysl s ohledem na majetko-
právní provázání a stavba by podle něj záro-
veň mohla poskytnout místo pro magistrátní
úředníky. Jasno má i primátor. „Už jsme se
na to nemohli dívat. Stav projektu je smut-
nou vizitkou Prahy 8 z minulých volebních

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 8

Jméno vítěze konkursu na
umělce, který společně s týmem
UNIT architekti připraví návrh
nového náměstí Bohumila
Hrabala na pražské Palmovce,
bylo zveřejněno přesně před
rokem.

Nyní se výsledek spolupráce architektů
s předním českým sochařem a pe -
dagogem na Vysoké škole umělecko-

průmyslové, Dominikem Langem, předsta-
vuje veřejnosti. V podobě 3D modelu se tak
děje na mezinárodní výstavě architektury
a urbanismu Architecture Week v Jízdárně
Pražského hradu. Model bude vystaven do
31. října.

Nové náměstí, jež do roku 2026 vznikne
v prostoru mezi stávajícím autobusovým ná-
dražím a ulicí Na Žertvách, se stane hned
v několika ohledech ukázkovým příkladem
řešení městského veřejného prostoru. Pal-
movka přitom nadále zůstane významným
uzlem pro chodce i cestující MHD, kdy pohyb
lidí je navržen s ohledem na jejich kvalitní
orientaci a maximální bezpečnost. Další ro-
vinu tvoří zeleň a vodní prvky vytvářející
příjem né mikroklima. A konečně, Bohumila
Hra bala, po němž je náměstí pojmenováno,
budou v duchu poetiky jeho textů připomínat

drobné instalace a zdánlivě nenápadné prvky
poutající pozornost chodců. Nové náměstí za-
chová stávající provoz tramvají a respektuje
nově vznikající odstavná stání pro elektro-
busy, které nahradí stávající linky umístěné
v rámci dosluhujícího autobusového nádraží.

Díky citlivému řešení na novém náměstí
vznikne prostor pro cestující, setkávání i zá-
koutí pro dětské aktivity. A to celoročně, če-
muž napomohou nejen zele né střechy
stromů, ale i prostředí kavárny nápaditě
umístěné do technologického objektu metra
v samém srdci nové ho náměstí. Vše v přiro-

zeném, lidském měřítku a s řadou překvapi-
vých, hravých momentů odkazujících k Bo-
humilu Hrabalovi. I tímto autoři vyšli vstříc
občanům. Právě jejich názory stály prostřed-
nictvím participačního procesu na počátku
celého projektu. Velmi podstatným momen-
tem je, že realizace náměstí bude koordino-
vána s výstavbou polyfunkčního objektu Pal-
movka One, který na vrhli architekti ze studia
Obermeyer Helika. Libeň, a vlastně celá Pra -
ha 8, pro kterou je tento prostor zásadní, tak
získá hned dva důležité impulsy pro celkovou
revitalizaci. red

„Projekt výstavby dočasného byto-
vého domu nebyl projednán ani
s městskou částí, ani s jejími ob-

čany, navíc není v souladu s pořizovanou
územní studií Ďáblice a koncepcí Vize pro
Ďáblice, nemůžeme souhlasit s jeho realiza -
cí,“ zdůvodnil radní Prahy 8 pro strategic ký
rozvoj Tomáš Hřebík a dodal: „Spolu s míst -
ními občany usilujeme o to, aby se Vize pro
Ďáblice stala součástí územní regulace síd-
liště, zejména územní studie aktuálně zpra-

covávané Institutem plánování a rozvoje.
Způsob zapojení občanů do celého projektu
je poměrně průkopnickým řešením a může
být vzorem pro další projekty nejen na území
Prahy 8.“

„Požadujeme, aby se k projektu napřed
mohla vyjádřit veřejnost a zástupci místních
zainteresovaných spolků a připomínky, které
zazní, aby byly zapracovány do konečné po-
doby případného projektu,“ doplnil místosta -
rosta Prahy 8 pro územní rozvoj Jiří Vítek.

K projektu výstavby domu v Ďáblicích
by se měla vyjádřit veřejnost

V Jízdárně Pražského hradu se představuje
nové náměstí Bohumila Hrabala 

Rada osmé městské části se seznámila s návrhem dalšího postupu
projektu výstavby bytového domu Ládví – Praha 8, který schválili
radní hlavního města. Vzhledem k tomu, že projekt výstavby nebyl
projednán ani s městskou částí, ani s občany sídliště Ďáblice, radní
Prahy 8 s jeho realizací nesouhlasí.

Pražský magistrát projekt bytového domu
Ládví – Praha 8 schválil jako experimentální
projekt dočasného využití kapacity stávají-
cího parkoviště pro stavbu nájemního byd-
lení, při zachování funkčnosti parkoviště.
Projekt je plánován na pozemku hlavního
města, mezi ulicemi Střelničná, Davídkova,
Taussigova a Střekovská na jižním okraji Síd-
liště Ďáblice a počítá se zkráceným životním
cyklem budovy. Magistrát stavební řešení
plánuje takové, aby umožnovalo případnou
změnu či demontáž stavby v horizontu při-
bližně 20–30 let. Experimentální stavba je
koncipována dle odhadů do úrovně třetího
nadzemního podlaží s kapacitou 30–40 men-
ších bytových jednotek a předpokládá se kon-
strukčně jako kombinovaná modulární stav -
ba. Odhadované náklady činí 160 miliónů
korun. red
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3 Zpravodajství z Prahy 8

Praha má s Palmovkou velké plány

Ty také souvisí s vedlejším Rohanským ostrovem, kde by během příštích 13 let
měla vyrůst nová čtvrť za zhruba 20 miliard se třemi tisíci byty a parkem, který
bude přibližně stejně velký jako Stromovka. A naproti Nové Palmovce, jejíž okolí

dlou há léta stagnuje, hned za tramvajovou tratí vedoucí po Libeňském mostu stojí už
například nová obytná čtvrť Docky nebo se tam dynamicky rozvíjí výstavba moderních
kancelářských budov.

období. Díky intenzivnímu jednání se sou-
časným vedením se nám podařilo situaci od-
blokovat. Převezmeme pozemek s budovou
do správy a najdeme takové řešení, které
bude výhodné nejen pro Prahu 8, ale přede-
vším pro občany celé Prahy,“ myslí si. Spojení
majetku do jedněch rukou – hlavního města
Prahy – by mělo umožnit i bezproblémovou
přípravu nedokončených klíčových staveb
infrastruktury na území městské části Pra -
ha 8, zejména městských silničních okruhů
v jeho severovýchodní části v úseku Pelc /
Tyrolka – Balabenka a Libeňská spojka. 

Silný mandát i kritika
Pro odsvěření hlasovaly čtyři pětiny zastu-

pitelů Osmičky. Šalek je přesvědčený o tom,
že silná podpora dokazuje, že odsvěření
Nové Palmovky je ve prospěch obyvatel Os-
mičky. Vedle toho, že se Praha 8 zbaví pro ni
neřešitelného problému, součástí návrhu od-
svěření je i dotace 550 milionů korun, kterou

dokončení ze strany 1

Novou Palmovku nejspíš dokončí magistrát.
Nejlepší z možných řešení nebo finanční prohra?

Takhle vypadala v roce 2010 budoucnost Nové Palmovky na vizualizacích.

bude magistrát Osmičce po dobu pěti let
postup ně vyplácet. Tak by této městské části
vrátila alespoň část prostředků, které do
stavby vložila. Určitý podíl z nich pocházel
i z privatizace bytového fondu Osmičky. „Ně-
kolik let to vypada lo, že ty peníze jsou za-
konzervovány v nedostavěném domě. Teď je
bude mít k dispozici vede ní Prahy 8, ať už
tam občané v bu doucnu zvolí kohokoliv, a bu -
de jich moci využít k nastartová ní rozvoje
Palmovky,“ dodal Šalek.

V současné době jsou výdaje Osmičky
značně omezené. I kvů li tomu, že stále dluží
městu dotaci čtvrt milirdy, kterou dostala
před časem na vybudování sídla pražské zá-
chranky. To byl také jeden z meziplánů, co
s rozestavěným objektem. Jenže z toho poz-
ději rovněž sešlo, dotaci už ale Osmička me-
tropoli nevrátila. Podle Šalka je součástí do-
hody o odsvěření i návrh, aby tento dluh
město Osmičce odpustilo.

Zatímco vedení Prahy 8 je s výsledkem
spokojeno a považuje ho za nejlepší z mo-
žných řešení, někteří členové opozice vyja-
dřují silnou nevoli. „Pan starosta to prezen-
toval snad i jako úspěch, přestože tohle je
spíš zlý sen, tragédie o třech dějstvích. Každá
politická reprezentace po roce 2010 přidala
své chyby. Celá transakce končí čistou fi-
nanční ztrátou,“ komentoval odsvěření na-
příklad zastupitel Tomáš Němeček (8žije).
„Nemáme radnici, nemáme ani asi miliardu,
kterou jsme v tom utopili, a potřeba radnice
zůstala,“ doplnil ho jeho kolega Ondřej Bur-
šík (8žije). Jitka Kačánová
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4Zpravodajství z Prahy 8

V příštích letech dojde na
Rohanském ostrově k výrazným
změnám. Kromě vzniku
celoměstsky významného parku
s rozlohou 56 hektaru se
zázemím pro volnočasové
aktivity a bohatou sítí pěších
a cyklistických tras, bude na
ostrově realizována i nová
výstavba, která se stane
domovem pro přibližně sedm
tisíc nových obyvatel osmé
městské části. 

„Svýznamným předstihem se připra-
vujeme na to, že stávající občan-
ská vybavenost nebude novému

nárůstu počtu obyvatel Karlína dostačovat
a razantně se zvýší poptávka po školách
a školkách v území. Proto plánujeme výstav -
bu školských zařízení v této oblasti a tím nej-
významnějším bude právě nová základní
ško la,“ komentoval vyhlášení soutěže radní
pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík.

S ohledem na přírůstek obyvatel bude mít
škola velkorysou kapacitu. Předpokládá se
vznik 27 tříd, které pojmou více než 800 žá -
ků a žákyň. Kromě kmenových tříd, odbor-
ných učeben, tří tělocvičen, družiny a školní

jídelny, počítá záměr městské části i s byty
pro pedagogické pracovníky. Soutěžní ná-
vrhy budou podléhat nárokům nejen na
archi tektonické a funkční řešení samotné
ško ly, ale i na kvalitu návrhu veřejného pro-
stranství v jejím okolí. Předpokládá se, že
škola bude významnou dominantou lokality
a její prostory (učebny, tělocvičny či víceúče-
lový sál) budou využívány v odpoledních
a večerních hodinách veřejností pro výukové,
kulturní či sportovní využití. 

„Příležitost navrhnout podobu nové zá-
kladní školy není v Praze běžná. Proto dou -
fám, že se nám sejdou zajímavé a neotřelé
návrhy, které budou naplňovat potřeby tra-

dičního vzdělávání i moderních a inova -
tivních metod výuky. Architekti, kteří se do
soutěže přihlásí, by neměli opomenout ani
výz nam prvků takzvané modrozelené infra-
struktury a připravit projekt, podle kterého
se postaví škola, kde se bude dětem nejen
dobře učit, ale i kvalitně trávit volný čas,“
představil svoji vizi radní Tomáš Hřebík.
(STAN).

Soutěž o návrh architektonického řešení
základní školy se uskuteční ve druhé polo-
vině letošního roku a její vítěz bude vyhlášen
na začátku roku 2022. Část nákladů na vý-
stavbu školy půjde z fondu rozvoje, do kte-
rého přispívají developeři. red

Rohanský ostrov získá novou tvář a školu

Největší kulturní událost v České re-
publice propojující moderní umění
a nové technologie s širokou i od -

bornou veřejností se uskuteční od čtvrtka
14. října do neděle 17. října. Program poběží
každý den od 19.00 do 24.00 hodin, výjimky
budou tvořit některé akce v rámci doprovod-
ného programu.

Ulice a veřejná prostranství Prahy, její nej-
známější historické památky i méně známá
zákoutí se během čtyř večerů promění pod
taktovkou českých i světových osobností svě-
telného designu v umělecké objekty a pro-
story, které netradičními formami zachycují
různé tváře současné i historické Prahy.
Letoš ní ročník představí návštěvníkům
15 uměleckých instalací i umělecký video-
mapping. Program nabídne čtyři festivalové

trasy, tři v ulicích Prahy a jednu virtuální.
Novinkou je trasa Holešovice, která doplní
oblíbený Karlín a kouzelné Staré Město. 

Můžete se těšit na monumentální 3D pro-
jekci od španělského studia Onionlab, která
promění známé prostředí Průmyslového pa-
láce na Výstavišti Praha v jedinečný zážitek.
Chybět nebude ani oblíbený videomapping
na kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském
náměstí. Letošní festivalové téma také zají-
mavě interpretuje německé studio Welt -
raumgrafik. Jeho projekce vás vtáhne svojí
abstraktností a hypnotičností. Dílo reaguje
na světovou pandemii, katastrofu však tvůrci
vnímají jako výzvu a nový začátek.

K vidění budou díla českých umělců jako
Milena Dopitová, Jiří Černický nebo autorské
duo Vrtiška & Žák, mladé talenty českého

Festival Signal letos rozsvítí i Karlín
Po loňské pauze Signal opět rozsvítí a oživí pražská prostranství ve
velkém. Devátý ročník festivalu digitální a kreativní kultury je celý
ve znamení udržitelnosti a nese název Plan C – ekologie,
udržitelnost a především schopnost se přizpůsobit. 

audiovizuálního umění Kateřina Blahutová
nebo studenti Ateliéru Time-Based Media
FUD UJEP Ústí nad Labem. Chybět nebudou
ani projekce zahraničních umělců světového
renomé jako Onionlab nebo Weltraumgrafik,
kteří zpracovávají téma současné environ-
mentální, ale i pandemické situace. red

Fo
to

 S
ig

na
lfe

st
iv

al
.c

om

Fo
to

 P
ra

ha
8.

cz



5 Zpravodajství z Prahy 8

INZERCE V8-1001

„Padesátimetrový bazén
Aquacentra Šutka je
hojně využíván nejen

obyvateli Prahy 8, bohužel ale
zdaleka není využit potenciál při-
lehlého prostranství. Městská
část 8 již dříve vyjádřila podporu
rozšíření areálu sportoviště, kte -
ré má ve vlastnictví hl. m. Praha
a mělo by ambice stát se význam-
ným celopražským volnoča -
sovým centrem 21. století,“ ko-
mentoval souhlasné stanovisko

Rady hlavního města k vypraco-
vání projektové dokumentace
Tomáš Hřebík, radní Prahy 8 pro
strategický rozvoj.

Plánové rozšíření by mělo za-
hrnovat venkovní volnočasové
aktivity, další sportovní plochy
včetně venkovního bazénu, rela-
xační zónu, restauraci, ale i kul-
tivací zanedbaného veřejného
prostranství a také adekvátní ka -
pac itu parkovacích míst pro au -
tomobily. 

Stavba aquacentra byla zahá-
jena v roce 1987, ale kvůli ome-
zování finančních prostředků
a uplatněnému restitučnímu ná-
roku se výstavba prodlužovala
a plavecký areál své brány náv-
štěvníkům otevřel až po 25 le-
tech, v roce 2012. Omezené fi-

nanční možnosti města i tlak na
urychlené otevření způsobily, že
venkovní prostory nebyly nikdy
dořešeny. Po téměř čtyřech de-
kádách se nyní Pražané dočkají
kvalitního vnitřního i venkov-
ního zázemí pro sportovní akti-
vity. red

Rozvoj plaveckého areálu Šutka
dostal zelenou 

Fo
to

 S
ut

ka
.e

u

Fo
to

 In
fo

rm
uj

.c
z

Na začátku září schválili radní hlavního města
záměr na vypracování projektové dokumentace
na výstavbu venkovní části plaveckého areálu
Šutka, který bude zařazen do návrhu rozpočtu
hlavního města pro rok 2022. Předpokládané
investiční náklady na samotnou výstavbu
venkovní části areálu jsou odhadovány na
250 milionů korun.

Aquacentrum Šutka nabídne v budoucnu koupání i pod širým
ne bem.

U příležitosti 120 let od
připojení Libně ku Praze
bylo slavnostně otevřeno

nové centrum kultury a historie
s názvem Libeňský svět, ve kte-
rém se budou konat nejrůznější
akce nebo výstavy. Centrum v Pi-
vovarnické ulici bude pro veřej-

nost otevřeno vždy ve čtvrtek od
10.00 do 12.00 hodin a od 13.00
do 18.00 hodin, v sobotu od
10.00 do 12.00 hodin a od 13.00
do 17.00 hodin. V ostatní dny se
Libeňský svět otevře po před-
chozí domluvě jen pro skupiny
nad 5 osob.. red

Libeňský svět
se otevřel veřejnosti

Po loňské pauze způsobené
koronavirem se letos mo-
hou milovníci bruslení

opět těšit na fungování tří kluzišť
na území osmé městské části.
Zabruslit si budou moci tradičně
u Základní školy Glowackého,
v areálu Koupaliště Ládví a nově
poblíž Löwitova mlýna u Libeň-
ského zámku. Oproti minulým
rokům bude provoz kluzišť pro

radnici Prahy 8 výrazně levnější,
po veřejném výběrovém řízení
ušetří skoro čtyři miliony korun.

red

Praha 8
připravuje kluziště



6Zpravodajství z Prahy 8

Datum Čas Lokalita Katastr
11. 10. 13.00–17.00 Hlivická Bohnice
11. 10. 14.00–18.00 Šimůnkov Kobylisy
11. 10. 15.00–19.00 Pod Labuťkou x Prosecká Libeň
12. 10. 13.00–17.00 Kubišova x Pod Vlachovkou Libeň
12. 10. 14.00–18.00 Pernerova x Šaldova Karlín
12. 10. 15.00–19.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice
13. 10. 13.00–17.00 Fořtova x Do Údolí Čimice
13. 10. 14.00–18.00 Trojská x Nad Trojou Troja
13. 10. 15.00–19.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
14. 10. 13.00–17.00 Dolejškova x U Slovanky Libeň
14. 10. 14.00–18.00 Na Vartě Libeň
14. 10. 15.00–19.00 Křivenická x Čimická Čimice
16. 10. 8.00–12.00 Nad Popelářkou x Nad strání Troja
16. 10. 9.00–13.00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň
16. 10. 10.00–14.00 Nekvasilova Karlín
18. 10. 13.00–17.00 V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice
18. 10. 14.00–18.00 Valčíkova x Na Truhlářce Libeň
18. 10. 15.00–19.00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
19. 10. 13.00–17.00 Mazurská Bohnice
19. 10. 14.00–18.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
19. 10. 15.00–19.00 Chaberská x Líbeznická Kobylisy
20. 10. 13.00–17.00 Drahorádova Střížkov
20. 10. 14.00–18.00 Burešova Kobylisy
20. 10. 15.00–19.00 Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň
21. 10. 13.00–17.00 Janečkova Kobylisy
21. 10. 14.00–18.00 Štěpničná Libeň
21. 10. 15.00–19.00 Kašparovo náměstí - u školy Libeň
23. 10. 9.00–13.00 Roudnická Střížkov
23. 10. 10.00–14.00 Písečná x Na Šutce Troja
25. 10. 13.00–17.00 Kubíkova Kobylisy
25. 10. 14.00–18.00 Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice
26. 10. 13.00–17.00 Frýdlantská Kobylisy
26. 10. 14.00–18.00 Havránkova x Šimůnkova Kobylisy
27. 10. 13.00–17.00 Pernerova x Sovova Karlín
27. 10. 14.00–18.00 Tanvaldská 1 Kobylisy
27. 10. 15.00–19.00 Lindavská Bohnice
29. 10. 13.00–17.00 Braunerova x Konšelská Libeň
29. 10. 14.00–18.00 Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín
29. 10. 15.00–19.00 U Pekařky Libeň
30. 10. 8.00–12.00 Gdaňská x Toruňská Bohnice
30. 10. 9.00–13.00 Na Dlážděnce x U Sloupu Troja
30. 10. 10.00–14.00 Pekařova x Jestřebická Bohnice

Velkoobjemové
kontejnery

Svoz
bioodpadu

Uvedená místa přistavení
kontejnerů jsou pouze
orientační. Přesné infor-

mace podá dispečink společnosti
Ipodec – Čisté město na telefonu
724 240 941 od 7.00 do 18.00
hodin. 

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, nebezpečný
od pad, bioodpad, stavební od-

pad, dále pak pneumatiky, elek-
trospotřebiče, televizory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služ ba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez -
plat ná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za
nalo žení a za ujeté kilometry. Od -
vézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Zdroj: MČ Praha 8 Datum Čas Lokalita Katastr

15. 10. 13.00–17.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy
15. 10. 14.00–18.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
15. 10. 15.00–19.00 Na hranicích x Kočova Čimice
17. 10. 13.00–16.00 Havlínová x Klíčanská Kobylisy
22. 10. 13.00–17.00 Nad Rokoskou x Na úbočí Libeň
22. 10. 14.00–18.00 Valčíkova x Na Truhlářce Libeň
22. 10. 15.00–19.00 Fořtova x Do Údolí Čimice
24. 10. 9.00–12.00 Pod Vodárenskou věží Libeň
25. 10. 13.00–17.00 Klecanská x Na Ládví Kobylisy
26. 10. 15.00–19.00 K Haltýři x Velká skála Troja
31. 10. 9.00–12.00 Střížkovská 64 Libeň

Bioodpad je organická (v pů -
dě rozložitelná) hmota,
která v sobě váže spousty

živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří listí, trá -
va, plevel, zbytky ovoce, zeleni -
ny, čajové sáčky, kávová sed lina,
zbytky rostlin, piliny, větve,
dřev ní štěpka z větví stromů
a ke řů, hlína z květináčů, spada -
né ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso, ků -
že, uhynulá zvířata, exkrementy

masožravých zvířat, znečištěné
piliny a všechny další biologicky
nerozložitelné odpady. Bioodpad
bude zpracován na kompost, kte -
rý je využíván v zemědělství, pro
pražskou zeleň či na rekultivaci.

Skutečné umístění přistavení
kontejneru se může na základě
aktuální situace v dané ulici/lo-
kalitě lišit až o několik desítek
metrů. Přesné informace podá
dispečink společnosti Ipodec –
Čisté město, a. s., na telefonu
724 240 941 od 7.00 do 18.00
ho din. Zdroj: MČ Praha 8

Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelný-
chobalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lah-
vích,uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky-
šetrné výrobky. Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kana-
lizační síť a svody v domech. red

Jak správně likvidovat léky
● Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet.V žádném případě
není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně
s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod.
● Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva při-
jímá.
● Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lé-
kárny dokonce mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavře -
ný a označený kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá
léčiva sama odevzdat. Zdroj: SUKL
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