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Udženija se opět hádá s Hřibem.
Tentokrát kvůli uprchlíkům

Ostrou hádku mezi starostkou Dvojky a primátorem spustila jeho
kritika právě této městské části ohledně pomoci uprchlíkům.
Dotčená Udženija zareagovala otevřeným dopisem, kde mu
popsala, co všechno její městská část dělá, a zároveň ho vyzvala
k omluvě.

„M

ísto pomoci v krizi tak opozice
akorát politikaří,“ prohlásil na
adresu některých městských
částí primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).
Měl na mysli především ty radnice, které vedou starostové ODS. „Hořkou tečkou je pak
snaha některých městských částí bojkotovat
výzvy magistrátu k zajištění nouzového
přístřeší pro uprchlíky dle vládního nařízení.
Jedná se třeba o Prahu 2 a Prahu 13, které

jsou vedeny opozičními zastupitely na magistrátu,“ jmenoval konkrétně Hřib.

Dvojka vrací úder
„Jak si můžete vůbec dovolit takhle lhát?
Jako zastupitelka Prahy 2 vám řeknu jediné,
jste neschopný amatér, který ani v této době
nemůže být ticho, když už nepomáháte. Na
Dvojce ubytováváme od prvního dne, je začleněno cca 300 dětí. Jste chudák,“ zareago-

vala na jeho slova nejdříve zastupitelka Dvojky Lenka Mottlová (ODS). A starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS) mu vzápětí
napsala otevřený dopis. „Svými nepravdivými a překroucenými tvrzeními a nařčeními
jste se nevkusně dotkl všech, kteří na Dvojce
už třetím týdnem téměř nespí a pomáhají
všude tam, kde je to potřeba,“ píše v něm
mimo jiné. „Vím, že nemáte v aktivitách
městských částí moc velký přehled, stejně
tak jako vázne vaše koordinace a krizové řízení,“ rýpla si do něj a vyjmenovala aktivity
Prahy 2, kde je v současné době registrováno
přes tři tisíce uprchlíků z Ukrajiny. „Celkově
je naše humanitární pomoc rozprostřena
tak, aby ukrajinským rodinám i jednotlivcům
nic podstatného nechybělo. Snažíme se vše
pokračování na straně 3
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Železniční most pod Vyšehradem
zdobí nové osvětlení
celový most přes Vltavu, který spojuje
Smíchov s Vyšehradem, už dlouhou
řadu let slouží nejen železniční dopravě, ale i chodcům a cyklistům. Nově jim
teď svítí na cestu nová svítidla s LED technologií. Most se dočkal také obnovy elektrických obvodů, protože ty původní už byly
v nevyhovujícím stavu.
O rekonstrukci se postarala městská společnost Technologie hlavního města Prahy,
která osadila železniční most po celé jeho
délce novými LED svítidly. Změnu lze pozorovat už na dálku. „Světla teď nesvítí rozptýleně, jako tomu bylo před rekonstrukcí, ale
cíleně pouze na lávku pro chodce po obou
stranách mostu. Tím také došlo ke snížení
světelného znečištění. Světlo je teď příjemnější, neoslňuje chodce ani lodě, a navíc zvolená technologie přináší úsporu elektrické
energie,“ uvedl pražský radní Jan Chabr
(TOP 09).
K rekonstrukci přistoupila městská společnost především z důvodu zastaralého systému osvětlení. Při rekonstrukci brala městská společnost v potaz i budoucnost
železničního mostu. Ten totiž v příštích le-

Milovníci jitrnic
v Riegrových sadech
ruhá městská část uspořádala
v Riegrových sadech dlouhodobě
plánovanou akci v rámci Roku
Dvojky s názvem Dvojka plná chutí: vepřové hody. Součástí akce byla i ﬁnanční
sbírka na podporu Ukrajiny. Návštěvníci
akce si mohli 19. března pochutnat na
typických zabijačkových specialitách,
převážně z vepřového masa. Na své si
přišly i děti, na které čekaly oblíbené
špízy z ovoce, máčené v čokoládě. To vše
za doprovodu českých písniček v podání
red
harmonikáře.
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NEMOVITOSTI od A do Z

tech pravděpodobně čeká oprava. „Zvolili
jsme proto technologii, která umožňuje kabely, vedení i osvětlení snadno demontovat
a po rekonstrukci mostu je bez potíží instalovat zpátky,“ popsal předseda představenstva společnosti společnost Technologie hlavního města Tomáš Jílek a doplnil, že revize
se dočkaly i přívody světel pro lodní dopravu,
která se nacházejí pod mostní konstrukcí.

Nabízím kompletní profesionální služby
v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu nebo
výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.
Vyřeším i složitější právní případy,
exekuce, zástavy, a jiné.
Poradenství zdarma – 20 let praxe.
Rychle, seriózně.

603 278 555

red

tarostka druhé městské části Alexandra Udženija v doprovodu místostarosty Jana Korsesky, arcibiskup pražský Dominik Duka a ukrajinský velvyslanec
Jevhen Perebyjnis společně navštívili ubytovnu v Sokolské ulici. Vyjádřili podporu
zdejším maminkám, babičkám a dětem
z Ukrajiny, které zde městská část ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha ubytovala.
„Ubytovnu o kapacitě 43 lůžek jsme zrekonstruovali na vlastní náklady a dovybavili
vším potřebným. Rodiny zde mají k dispozici
kompletně vybavené pokoje včetně dětských
postýlek, dále kuchyň a společenskou místnost. Společně s pracovníky Arcidiecézní
charity Praha se u nás na radnici snažíme
o to, aby jim nic nechybělo. Díky této vynikající spolupráci jsme schopni těmto lidem
zprostředkovat i sociální a zdravotní péči,
pomáháme s umisťováním dětí do školských
zařízení a adaptačních skupin, a také s hledáním zaměstnání,“ uvedla u příležitosti setkání starostka Prahy 2 Alexandra Udženija
(ODS).
Zdejší obyvatelky hostům jako poděkování
připravily ochutnávku ukrajinského národního jídla „vareniky“, což jsou bramborové

S

taštičky plněné sýrem, doplněné osmaženou
cibulkou a slaninou, podávané se zakysanou
smetanou. Celé setkání proběhlo v přátelském duchu a nechyběly ani okamžiky dojetí,
zvlášť při interpretaci ukrajinské písně
o lásce za války.
Praha 2 poskytuje ukrajinským rodinám
od samého začátku válečného konﬂiktu komplexní humanitární pomoc. Vyčlenila kapacitu 65 lůžek ve svých ubytovnách, zprostředkovala ubytování hotelového typu a pro
účely dlouhodobého ubytování a vyčlenila
prvních dest obecních bytů, které poskytne
zájemcům v prvních třech měsících za snížené nájemné. Ve spolupráci s Arcidiecézní
charitou Praha, Centrem sociálních služeb
Praha 2, Všeobecnou fakultní nemocnicí
v Praze a psychoterapeutkou Markétou Řeřichovou poskytuje i sociální péči a zprostředkovává péči zdravotnickou i psychologickou. Zorganizovala ﬁnanční sbírku na
podporu Ukrajiny, z rozpočtu městské části
vyčlenila částku milion korun a poslala ji
Ukrajině prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni. Ve spolupráci s občany
uspořádala materiální sbírku v Balbínově
ulici, kde ukrajinské maminky naleznou oblečení pro sebe i své děti, hygienické potřeby,

Foto Praha2.cz

Maminky z Ukrajiny uctily vzácné hosty
národním pokrmem i písní

Starostka Alexandra Udženija ochutnává
v ubytovně Sokolská ukrajinské národní
jídlo.
dětské pleny, výživu apod. Ve spolupráci se
základními a mateřskými školami, začleňuje
ukrajinské děti do výuky, otevírá adaptační
skupiny a v neposlední řadě, v úzké spolupráci s úřadem práce, pomáhá i při vytváření
pracovních míst pro ukrajinské uprchlíky.
red
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dokončení ze strany 1
dělat systematicky, a ano – systém jsme si vytvořili vlastní,
protože vy jste nám žádný nenabídli!“ vysvětlila mu. Hřibovi
dává za pravdu pouze v tom, že
opravdu nechtějí ubytovávat běžence v tělocvičnách – považují
to za nedůstojné i nekoncepční
řešení. Na závěr Udženija vyzvala primátora k omluvě. Ke
vzájemné komunikaci mezi Prahou 2 a primátorem později ještě
dodala, že podle ní v podstatě neexistuje.

Přes sto milionů
pro radnice
Jednotlivým pražským radnicím poskytne magistrát na pomoc uprchlíkům zhruba 106 milionů korun. Peníze dostanou za
každého uprchlíka a rovněž za

každé lůžko zřízené v nouzovém
ubytování v tělocvičnách a na
dalších místech. Konkrétně od
magistrátu dostanou 2000 Kč na
jednoho uprchlíka podle počtu,
který byl hlášen k 21. březnu
2022. Podle náměstka primátora
Pavla Vyhnánka (Praha Sobě) to
bylo celkem 49.846 lidí a radnice
na ně dostanou necelých sto milionů. Kromě toho obdrží i příspěvek pět tisíc korun za každé
lůžko zřízené v nouzovém ubytování. V souhrnu si tak radnice
mezi sebou rozdělí dalších asi
5,79 milionu. Magistrát bude
rovněž připlácet na ubytování
uprchlíků, kdy ke státnímu příspěvku 250 korun na osobu
a den přidá 140 korun ze svého
rozpočtu. Výše částky bude
v tomto případě záviset na aktuálním počtu ubytovaných uprchlíků.
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Udženija se opět hádá s Hřibem.
Tentokrát kvůli uprchlíkům

Praha 2 vítá ukrajinské uprchlíky s otevřenou náručí
Opozičním zastupitelům se
nelíbí, jak si vedení Prahy v pomoci běžencům vede. Předseda
zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček
řekl, že pomoc je neorganizovaná a je v ní zmatek. Kritizoval
i jednání města se státem. „Pokud nenajdeme funkční mechanismus teď, nebudeme ho mít
v budoucnu,“ řekl. K němu se
přidal místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS), který podporu označil za zoufalou. „Za
20 let v politice jsem zažil
spoustu krizí. Takhle se nedá
vést ani spolek včelařů,“ dodal
starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS). Udženija si stěžovala na způsob zasílání pomoci
a vybavení pro uprchlíky. „Neudělali jste nic, všechno za vás
udělaly městské části,“ řekla.
Předseda opozičních zastupitelů
ANO Ondřej Prokop řekl, že je
třeba řešit rovněž potíže Pražanů. Pokud podle něho budou
mít problémy oni, nebude pomoc
Ukrajincům efektivní.
Primátor Hřib kritiku opozice
odmítl a mimo jiné upozornil na
to, že město ve velmi krátké době

zprovoznilo asistenční centrum
pro uprchlíky, v němž si mohou
vyřídit doklady a další dokumenty. Opozici pak vytkl, že se například aktivně neúčastní pracovní
skupiny.
Ohledně starostů městských
částí za ODS, je mu líto, že podle
něj konají v rozporu s vládním nařízením podepsaným premiérem
za ODS a nechtějí plnit své zákonné povinnosti. „To vše se
zřejmě děje jenom proto, že jsou
na magistrátu v opozici a krajské
pokyny dle vládního nařízení vydává někdo, kdo není z jejich
strany,“ řekl Našemu REGIONU
Hřib. „Mimochodem – když jsem
se pak ptal osobně představitelů
opozice, co konkrétně chtějí zlepšit ohledně komunikace ze strany
magistrátu, nebyli schopní mi
říct žádnou konkrétní připomínku,“ sdělil primátor. Tvrdí, že některé městské části zajímalo
hlavně to, co za to dostanou. „Finanční pomoc už jsme jim ale na
magistrátu schválili tak, jak
chtěly, a tak věřím, že další spolupráci už nic bránit nebude,“ doJitka Kačánová
dal.
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Centrum sociálních služeb Praha 2
opět obhájilo Značku kvality

„P

ět hvězdiček v minulých letech získaly oba
naše domovy seniorů
i pečovatelská služba, která
takto vysoké ocenění získala vůbec jako první v Praze. Obhajoba
titulu domova pro seniory v ulici
Máchova je tak důkazem trvalé
kvality poskytovaných služeb. Je
to především zásluha vedení
Centra sociálních služeb Praha 2
a jeho pracovníků. Patří jim velké
poděkování za jejich nasazení
nejen v období pandemie, ale
i teď, kdy pomáhají v zajištění základních potřeb a péče pro rodiny uprchlíků,“ ocenila úspěch
starostka Alexandra Udženija.
Z maximálního počtu 1020 bodů jich centrum získalo celkem
953,5. Hodnotily se všechny
aspekty poskytování sociální

služby z pohledu klienta, konkrétně: ubytování, stravování,
kultura a volný čas, partnerství
a péče. V hodnocených oblastech
bylo dosaženo bodových hodnot
pro dosažení úrovně 5* v každé
oblasti kromě ubytování, ve které již nelze s ohledem na dispoziční řešení vnitřních prostor
postoupit a zvýšit úroveň této
oblasti např. jednolůžkovými pokoji či zvětšením plochy dvoulůžkového pokoje a opatřeními pro
vyšší podporu soukromí.
Centrum sociálních služeb
Praha 2 získalo v minulých letech hned několik ocenění: v roce
2015 tituly Pečovatelka roku
v kategorii ambulantní sociální
služby – denní stacionář a v kategorii pobytové sociální služby.
O dva roky později, v roce 2017,

Foto MČ Praha 2 2x

Úroveň péče a poskytovaných služeb v zařízeních
Centra sociálních služeb Praha 2 patří dlouhodobě
mezi nejlepší v republice. Důkazem je i ocenění,
které pravidelně uděluje Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR. Na Prahu 2 pětihvězdičkový
titul Značka kvality míří opakovaně.

pak titul Pečovatelka roku v kategorii pobytových sociálních služeb získala vedoucí přímé péče
z Domova seniorů Máchova.
Tyto úspěchy tak jen potvrzují
špičkovou úroveň sociálních zařízení v Praze 2, kde se klientům
dostává kvalitních odborných
služeb i individuálního přístupu
ze strany ošetřovatelek a celého
týmu. Vysokou úroveň má i kva-

lita stravování, hlavní kuchařka
z Centra sociálních služeb Praha 2 je toho důkazem. V soutěži
o nejlepšího kuchaře/kuchařku
společného stravování 2021, tj.
v klání talentovaných zaměstnanců gastro provozů škol, nemocnic, domovů seniorů apod.,
kterou pořádá Asociace kuchařů
a cukrářů ČR se dostala mezi dered
sítku nejlepších.

edení Prahy 2 i desítky
zaměstnanců
Úřadu
městské části Praha 2
přišly darovat krev do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Zdravotníkům tak pomohli
s předstihem doplnit zásoby
krby. V případě nutnosti jsou
zdravotníci schopni ošetřit krev
tak, aby bylo možné ji poslat na
válkou sužovanou Ukrajinu.
„Na Dvojce se pro nás darování krve stalo samozřejmostí.
Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze je naším významným
partnerem, spolupracujeme na
různých úrovních. Obrovský
kus práce odvedli zdejší lékaři
a zdravotnický personál už během covidu. A ani teď v období,
kdy jsou ukrajinské rodiny nuceny kvůli ruské agresi opustit

V

své domovy, nezůstala nemocnice stranou. Naopak. Je připravena těmto rodinám zajistit
potřebnou zdravotní péči. Darování krve je tak to nejmenší,
co můžeme udělat,“ řekla starostka Alexandra Udženija.
Darování krve je pro radnici
Prahy 2 již tradicí. V minulosti
se její zaměstnanci snažili po-

moct doplnit zásoby krve, když
měla nemocnice nedostatek.
Zásoby krve v nemocnicích se
zpravidla tenčí během léta. Loni
byla situace kvůli koronaviru
ještě kritičtější. Jedním z důvodů byla i snaha zdravotníků
o co nejrychlejší obnovení plánované péče a odložených operací. Nyní by do zásob krve mo-

hl zasáhnout i válečný konﬂikt
na Ukrajině.
„V případě, že by bylo potřeba
poslat krev na Ukrajinu, jsme
schopni ji zakonzervovat tak,
aby byla k dispozici i tři roky,“
vysvětlila Daniela Dušková, primářka transfuzního oddělení
Všeobecné fakultní nemocnice.
Radnice městské části Praha 2 daruje krev nemocnici již
potřetí. Vzájemná podpora
a spolupráce s tímto zdravotnickým zařízením se týká
i mnoha dalších oblastí. Městská část Praha 2 se zdravotníky
spolupracovala i během pandemie: zprostředkovala očkování
seniorů proti covidu, pomáhala
zajistit testování občanů na
protilátky nebo s péčí o děti
red
zdravotníků.
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Zástupci městské části Praha 2 darovali krev
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Městská část Praha pokračuje v další fázi revitalizace jednoho
z nejoblíbenějších parků na Dvojce. Nynější rekonstrukce parku
navazuje na první etapu z roku 2019, která se uskutečnila v části
rozkládající se za sochou F. L. Riegra.

V Riegrových sadech
pokračuje revitalizace
současnosti tedy probíhá revitalizace
území v části nad ulicí Vozovou a práce jsou rozděleny do dvou etap, aby
omezení pro návštěvníky nebylo tak razantní. Revitalizovaný prostor je ohraničen
páskami a hrazením, kde si lidé mohou přečíst podrobnější informace o prováděné stavební činnosti. Tato etapa revitalizace spočívá v rekonstrukci povrchů parkových cest,
odvedení srážkových vod do vsakovacích galerií, rekonstrukci stávajících vodních prvků
a instalaci nových pítek či vybudování přírodního amﬁteátru. Zároveň se počítá s obnovou romantické části parku a demolicí zázemí pro zahradníky. Dojde i k rozšíření
parkového mobiliáře či instalaci litinových
patníků, které zabrání nežádoucímu vjezdu
do parku. Návštěvníci parku jistě ocení i plánovanou proměnu zdejšího romantického

V

ního výhledu na Prahu a Pražský hrad. Současné stavební úpravy v Riegrových sadech
jsou plánovány v první etapě do září a v druhé od září do konce letošního roku a zajistí
také přímé propojení Riegrových sadů s Rajskou zahradou v sousední městské části
Praha 3.
Radnice Prahy 2 věří, že pokračující revitalizace parku přinese veřejnosti maximální
komfort nejen při procházkách, ale i při
aktivní zábavě či odpočinku a že trávení volného času v jednom z nejoblíbenějších zelených míst v metropoli bude mnohem přívětivější. První etapa obnovy parku potrvá do
konce září 2022, navazovat na ni bude druhá
etapa, jejíž konec je plánován na letošní prored
sinec.

zákoutí s umělými modelovanými pařezy
a kořeny. Dojde k obnově stávajícího ptačího
pítka i litinové pumpy, které mají historickou
hodnotu. Nově budou vybudovány skalní
výchozy ve formě amﬁteátru pod objektem
Mlíkárny.
„Skalní výchozy budou připomínat hlediště pro diváky a travnatá plocha, která nahradila bývalou požární nádrž, bude vybavena odběrným místem elektrické energie.
Místo tak získá širší společenské a rekreační
využití,“ dodává místostarosta pro územní
rozvoj a životní prostředí Václav Vondrášek.
Autorem architektonického a urbanistického řešení revitalizace autorem je Matouš
Jebavý. V roce 2017 byla zrealizována rekonstrukce historické brány Vozová v zadní
části parku, o dva roky později v roce 2019
proběhla celková revitalizace prostoru hlav-

Co je součástí
nového projektu?

Foto a vizualizace: MČ Praha 2

Riegrovy sady – místo pro amfiteatr.

Riegrovy sady – vizualizace amfiteatru.

● Nové cesty
Nyní se strhávají stávající povrchy parkových cest, nahrazeny budou novým,
okrově zbarveným asfaltovým povrchem v žulové borduře s plochami ze
žulových kostek.
● Amfiteátr
V okolí Mlíkárny vznikne neformální
amﬁteátr, bude tvořen ze skalních výchozů, které se podobají hledišti pro diváky.
● Nové lavičky a odpadkové koše
V rámci revitalizace v parku přibudou
také nové lavičky a odpadkové koše.
● Nová pítka
Návštěvníci, ale i jejich čtyřnozí mazlíčci. budou v parku moct využít nová litinová pítka.
● Replika historické pumpy
Návštěvníky potěší instalace repliky historické litinové pumpy, která bude umístěna na svahu s výhledem na Pražský
hrad.
● Nová zeleň
Dojde k nové výsadbě dřevin na svazích,
konkrétně 48 kusů stromů, 2240 kusů
keřů a 18 tisíc kusů cibulovin
Náklady na stavební a sadovnické
práce činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 55 626 313,01 Kč.
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Zpravodajství z Prahy 2

Velkoobjemové
kontejnery
Ulice
■ Na Hrobci
■ Trojanova 7
■ Záhřebská x Americká
■ Lublaňská x Koubkova
■ Sázavská 13
■ Římská x Italská
■ Ostrčilovo náměstí
■ Pod Slovany x Trojická
■ Polská 36
■ Slavojova

Datum
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
úterý
středa
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

Odpad
k popelnici nepatří
Od Do
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00

11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
19. 4.
20. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.

ejlepším způsobem jak
řešit přeplněnost kontejnerů na tříděný odpad
a nepořádek kolem popelnic je
kontaktovat:
● Zákaznickou linku úklidové
a svozové společnosti Komwag
– telefon zdarma 800 566 924,
nebo telefon 236 020 026 či
email. odpady.ZL@komwag.cz provozní doba od pondělí do
pátku od 6.30 do 18.00 hodin.
● Infolinku MČ Praha 2 – telefon
zdarma 800 879 222 nebo email.
infolinka@praha2.cz.
● Věc ohlásit prostřednictvím
jednoduchého formuláře portálu
webGIS Praha 2 https.//hlaseni.tmapy.cz/#1000001. Výhodou takového oznámení je i zpětná vazba.

N

Zdroj: MČ Praha 2

Sběr olejů a tuků
z domácností

N

■ Jiráskovo náměstí
■ Malá Štěpánská 4
■ Na Hrobci 7
Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova u parku
■ Jaromírova 65
Vyšehrad
■ Neklanova 27
■ Vratislavova 16
Vinohrady
■ Sázavská 13
■ Vinohradská 38
■ Londýnská – Záhřebská
■ Polská 4
■ Krkonošská 2
■ Římská 10
■ Jana Masaryka 14
■ Belgická 21
■ Bělehradská 22
■ Bělehradská 47
■ U Kanálky 8
■ Koperníkova 1
■ Slovenská 19
Zdroj MČ Praha 2,
www.vikinggroup.cz

Jak nakládat s olejem
● Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky. Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanaZdroj. Pražské služby
lizační síť a svody v domech.

Sběrný dvůr
v druhé městské části

Foto FB

a území městské části
Praha 2 jsou umístěny
nádoby na sběr použitých
potravinářských olejů a tuků
z domácností.
Projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let
v zájmu zkvalitnění životního
prostředí, má napomoci snížit
zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.
Černé nádoby s hnědým víkem
jsou zřetelně označeny polepem
s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Stanoviště nádob
na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností
najdete na těchto místech:
Nové Město
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12

Obrátit se lze také na majitele
nebo správce objektu a informovat ho o nutnosti zvýšení objemu, počtu nádob na směsný
odpad či zajištění častější frekvence odvozu odpadu. Majitel
nebo správce objektu si u svozové společnosti také může objednat mimořádný úklid kolem
nádob na směsný odpad. Zvážit
může i umístění těchto nádob dovnitř domu, které je zdarma
včetně přistavení nádob k vývozu. V případě zájmu stačí majitelům a správcům objektu kontaktovat městskou část Praha 2.
V každém případě je však na
místě ohleduplnost. I ten největší kontejner lze totiž zaplnit jednou nesešlápnutou krabicí od teZdroj MČ Praha 2
levize.

tále je přístupný sběrný
dvůr v Perucké ulici
2452/10, Praha 2. Sběrný
dvůr slouží pro obyvatele Prahy
k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení.
Provozní doba sběrného dvora
je letním čase od pondělí do pátku od 8.30 do 18.00 hodin a v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin.
Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu.
Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící
nebo zapáchající.
Vjezd vozidel je omezen na
maximální nosnost do 3,5 tuny.
Sběrný dvůr je řízen obsluhou,

S

která ochotně poradí se správným uložením odpadu do příslušného kontejneru, resp. sběrné nádoby.
Pražané mají také možnost zajistit si odvoz objemného odpadu, jako je například rozměrnější
nábytek, elektrošrot, kovový
a dřevěný odpad, písemnou objednávkou zaslanou faxem na
číslo 236 040 003, e-mailem
na adresu sbernydvur@komwag.cz, poštou nebo osobně na
sběrném dvoře.
Cena za objednávkový odvoz
do sběrného dvora se skládá
z ceny za dopravu, která je účtována ze sběrného dvora na místo
nakládky a zpět, a z ceny za naložení odpadu dle jeho množství.
Zdroj MČ Praha 2

