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Dvojku zaplavují auta ukrajinských uprchlíků.
Dělejte s tím něco! vyzývá Udženija magistrát

Dlouhodobé problémy s parkovacími místy v Praze teď ještě
zhrošují auta ukrajinských uprchlíků. Po celé metropoli jsou jich
tisíce a v Praze 2 je podle její starostky situace nejvyhrocenější.
Žádá proto magistrát, aby s tím začal něco dělat. Zatím ale prý
marně. Opozice ze Dvojky tvrdí, že starostka svými výroky jen
zbytečně vyvolává naštvanost vůči uprchlíkům.

ně jednat na magistrátu, aby se s tím něco
dělo. Občané Prahy 2 jsou naštvaní a zbytečně se vyvolává naštvanost vůči uprchlíkům
tím, že zabírají parkovací místa. Magistrát
s tím musí okamžitě něco udělat,“ konstatovala Udženija v rozhlasovém pořadu již
v půlce dubna.

lice Prahy 2 jsou zaplněné auty
z Ukrajiny, kterými lidé uprchli před
válkou. Starostka Dvojky Alexandra
Udženija (ODS) na to poukázala mimo jiné
například ve vysílání Frekvence 1, kde byla
před nedávnem hostem. „Je to velký problém, protože městská část nemůže sama nic
moc dělat, to je politika magistrátu. My jsme

Předseda opozičních Pirátů v Praze 2 Jaromír Němec ovšem se starostkou v její kritice magistrátu – a zároveň jeho spolustraníků – kvůli parkujícím ukrajinským autům
nesouhlasí. „Paní starostka svými výroky
zbytečně vyvolává naštvanost vůčí uprchlíkům. Automobily z Ukrajiny rozhodně nepokračování na straně 3

U

byli ubezpečeni, že magistrát neposkytne
zdarma parkování v modrých zónách, ale naopak poskytne parkovací domy nebo místa
na okrajích Prahy, kde si uprchlíci budou
moci nechat svoje vozidla, a poté se po městě
pohybovat MHD, které mají zdarma v prvních 30 dnech,“ popsala situaci, která teď
trápí místní na Dvojce. „Budu muset urychle-

Zbytečná nesnášenlivost?
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Kolem pětačtyřiceti stánků,
z toho více než třicet vinařů
především z Moravy, degustace
růžových vín a klaretů,
gastronomie snoubící se
s růžovým vínem a bohatý
doprovodný program – takový
bude jedenáctý ročník festivalu,
který proběhne 22. května na
pravém břehu Vltavy.
vůli pandemii se poslední dva roky
festival konal v pražských Holešovicích. V letošním roce si Růžový máj
užijí návštěvníci v podobě, na jakou jsou
zvyklí. Festival odstartuje v neděli 22. května
v 10 hodin. Svá nejlepší růžová vína přiveze

K

30 moravských a českých vinařů, kteří návštěvníkům nabídnou přes dva a půl tisíce
lahví vína. „Vína se jako vždy budou degustovat výhradně z festivalových sklenic české
výroby. Festival tak chce minimalizovat plastový odpad a je jasné, že ze skla chutná víno
mnohem lépe. Degustační set, který zahrnuje 0,35 l sklenici, degustační kartu
s přehledem vinařů a dalšími informacemi
a tužku, bude možné zakoupit v předprodeji
nebo v den festivalu na pokladně za sto korun. Pokud ovšem návštěvník nechce degustovat víno, ale například pít jen nealko nebo
si pochutnat ve stáncích s občerstvením, nic
si kupovat nemusí, vstup na festival včetně
kulturního programu je zdarma. Letos bude
součástí karty i lístek k hlasování v anketě
o nejoblíbenější vinařství festivalu,“ řekl ředitel festivalu Růžový máj Jiří Sedláček.
Vedle stánků nabízejících vína budou na
místě stánky s gastronomií hodící se právě

Foto Pearmedia

Festival růžových vín se vrací
na Rašínovo nábřeží

k růžovým vínům. „V nabídce budou například olivy, plněné papričky, fíky, meruňky,
marinované sýry, grilované halloumi, tradiční tvrdé kravské horské sýry tři měsíce až
dva roky vyzrálé, dále polotvrdé a brie, typické tyrolské sušené šunky, klobásy jelení,
kančí, kamzičí a hovězí, ale i pljeskavica, grilovaná zelenina, originální belgické hranolky
s domácími dipy, různé druhy slovenských
pagáčů, indická kuchyně, mexická kuchyně,
pizza anebo roztavený raclette sýr podávaný
na vařených bramborech,“ vyjmenoval Sedred
láček.

Historické osvětlení schodiště
u sv. Ludmily památkou roku
Druhá městská část se dočkala dalšího významného ocenění
dlouhodobých snah o kultivaci veřejných prostor a citlivý přístup
k obnově památek. Za obnovu a rekonstrukci historického
osvětlení schodiště kostela sv. Ludmily získala prvenství
v krajském kole soutěže Památka roku 2021 a v celostátním se
umístila na třetí příčce v kategorii Malá rekonstrukce.
lavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže proběhlo ve čtvrtek
21. dubna v rámci 32. odborné konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Jihlavě. Ocenění společně
převzali místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek (ODS) a zástupce Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Ludmily Jakub Karel
Berka. „Málokterá obec nebo městská část
se na svém území může pyšnit tolika nemovitými kulturními památkami jako Praha 2.
Neogotický kostel sv. Ludmily sice patří sice
mezi ty novější, s lety se však stal jedním
z výrazných symbolů Vinohrad. Nese ostatně jméno první české panovnice a patronky sv. Ludmily. O to víc si vážíme, že se
náš projekt obnovy a rekonstrukce originálního osvětlení schodiště stal Památkou roku
2021 na krajské úrovni a uspěl i v kole celostátním v konkurenci dalších 25 projektů,“

S

uvedla starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).
Historické kandelábry, které pocházejí
z dílny vynálezce Františka Křižíka, byly
před lety zničeny vandaly. V rámci obnovy
památky se podařilo zhotovit přesné kopie
chybějících částí kandelábrů a doplnit historickou lampou. Zrekonstruované osvětlení
schodiště bylo slavnostně rozsvíceno loni
v září při příležitosti oslav Roku svaté Ludmily. Projekt obnovy a rekonstrukce historického osvětlení schodiště pomohla ﬁnancovat druhá městská část, která poskytla
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily dar přesahující 260 tisíc korun. Radnice
tak pokračuje v donátorské tradici, která byla
zahájena již při výstavbě kostela sv. Ludmily.
Chrám byl totiž zbudovaný v letech 1887 až
1893 z iniciativy konšelů Královských Vinohrad. „Zajištění péče o svěřené nemovité pa-

mátky, ochrana bohatého kulturně-historického dědictví, spolupráce s církví a aktivní
spolupůsobení ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska patří mezi naše
dlouhodobé priority. Podpora projektu na záchranu a obnovu historického osvětlení schodiště kostela sv. Ludmily ze strany radnice
byla proto samozřejmostí,“ vysvětlil Vondrášek.
Cena Památka roku se uděluje za nejlepší
projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové,
architektonické nebo urbanistické hodnoty.
Přihlášené projekty soutěží ve dvou kategoriích, malá rekonstrukce do dvou milionů korun a nad dva miliony korun bez DPH. red
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NEMOVITOSTI od A do Z
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
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Dvojku zaplavují auta ukrajinských uprchlíků.
Dělejte s tím něco! vyzývá Udženija magistrát
dokončení ze strany 1
mají žádné speciální výsady
a hradí poplatek jako každý jiný
návštěvník Prahy z jiného kraje
či ciziny. Pokud ho neuhradí je
odtažen na odstavné parkoviště,“ řekl Našemu REGIONU.
„Výrok paní starostky považuji
za nešťastný a lze z něho usuzovat, že není dostatečně seznámena se situací nebo účelově
a populisticky vyvolává nesnášenlivost,“ doplnil Němec.
Hlavní problém ovšem podle
starostky nespočívá v tom, že by
nebyla určena pravidla pro parkování aut uprchlíků. Ti mohou
momentálně zaparkovat svá
auta buď zdarma na parkovišti
P+R Černý Most II. nebo mohou
využít uliční parkování v zónách
placeného stání, to už ovšem za
stejných podmínek jako místní
rezidenti, tedy včetně zaplacení

ceny za parkovací oprávnění. Jde
ale o to, že ta pravidla nikdo nevymáhá a podle vyjádření Udženiji pro Náš REGION ještě mi-
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nulý týden magistrát na její výzvu, aby se přetlak zaparkovaných ukrajinských auta v Praze 2 nějak řešil, nezareagoval.

Zatím se nic nemění!
„Situace v ulicích Prahy 2 zůstala bohužel beze změny. Co je
platné, že existují Pravidla parkování pro válečné uprchlíky
z Ukrajiny na území hlavního
města Prahy, když systém parkovacích zón není schopen jejich
porušení zdokumentovat a přestupce identiﬁkovat?“ postěžovala si starostka Dvojky. „Pravidla nebo nařízení, u kterých
není zajištěna vymahatelnost,
jsou k ničemu. Na to jsme ostatně upozornili v dopise náměstka
primátora Petra Hlubučka, kterého zároveň žádáme o vytvoření metodiky kontrol vozidel
s ukrajinskou registrační značkou pro strážníky městské policie. Metodiky, která by řešila
účinné postihování těch, kteří
pravidla nerespektují,“ dodala.
Praha totiž zpravidla ukrajinská auta za neoprávněné parkování nepokutuje. Je to především
proto, že Ukrajina není v EU
a podle mluvčího magistrátu Víta
Hofmana tak chybí možnost
z evropské databáze zjistit jejich
majitele. Parkovací zóny v metropoli hlídají převážně monitorovací vozy s pomocí kamer,
které snímají SPZ a porovnávají

je s registrem vydaných parkovacích oprávnění. V případě, že
zaparkované vozidlo v databázi
není, míří věc do přestupkového
řízení. Zahraniční SPZ řeší magistrát, jinak mají pokuty na starosti městské části.

Stížnosti i jinde
„Pokud u vozidel uprchlíků
z Ukrajiny není řidič vozidla zjištěn a ztotožněn přímo na místě,
bude s vysokou pravděpodobností tato věc odložena. Česká
republika může sice díky evropské směrnici nahlédnout do 'registrů vozidel' ostatních členských států, nicméně to není
případ vozidel registrovaných na
Ukrajině,“ uvedl k tomu Hofman. Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové strážníci
v podobných případech, pokud
řidiče ztotožní, postupují standardním způsobem – tedy buď
domluvou, předáním do přestupkového řízení nebo pokutou na
místě.
Kromě Prahy 2 si na parkování
ukrajinských aut na modrých zónách stěžují i obyvatelé jiných
městských částí, například Prahy 10. V Praze 3 tamější radnice
vyčlenila místa pro parkování
ukrajinských uprchlíků v ulici
U Nákladového nádraží a v Praze 7 mohou svoje auta nechat na
parkovišti před Výstavištěm.
Jitka Kačánová
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Bezpečnost v druhé městské části
patří k prioritám

celkovou bezpečnostní situací na Dvojce se seznámili radní Prahy 2 na
svém dubnovém zasedání. Na
území Prahy 2 bylo v roce 2021
evidováno celkem 2 587 trestných činů, což je o 369 trestných
činů méně než v předchozím
roce. Objasnit se loni policii podařilo celkem 620 oznámených
trestných činů, tedy 23,96 %.
Radnice Prahy 2 je připravena
policisty v jejich úsilí maximálně
podpořit i jinak než tradičním poskytováním služebních bytů
a příspěvky na výzbroj a výstroj.
„Aktuálně dokončujeme rekonstrukci prostor přímo na Karlově
náměstí, kde policisté získají
kvalitní zázemí pro svou práci.
Častější přítomnost policejních
hlídek a kriminalistů v oblasti

S

tak přinese i zvýšený pocit bezpečí,“ uvádí radní pro bezpečnost Michal Zuna.
Bezpečnost je jednou z priorit
současného vedení radnice. Bezpečnostní situaci vyhodnocuje
na pravidelných poradách s policisty a strážníky. Také se snaží
eliminovat bezpečnostní rizika.
Jedním z posledních takových
kroků bylo i nesouhlasné stanovisko rady městské části k záměru hlavního města Prahy,
které plánuje vybudovat v blízkosti náplavky Rašínova nábřeží
(konkrétně ve výstupu metra Palackého náměstí ve směru Zítkovy sady) kontaktní centrum
pro uživatelé návykových látek.
„Obyvatelé Podskalí byli často vystaveni nadměrnému hluku
z náplavky a dalším jevům, jako

Foto MČ Praha 2

V Praze 2 klesá počet loupeží a kapesních krádeží
i vloupání do bytů, naopak roste počet krádeží
aut, násilná, drogová a mravnostní kriminalita
nebo sprejerství. Celkově má kriminalita v druhé
městské části dlouhodobě klesající tendenci, jak
vyplynulo z aktuální bilanční zprávy Policie
České republiky.

je užívání alkoholu a návykových
látek či rušení nočního klidu. Zřízením centra by zcela jistě došlo
k dalšímu zatížení této lokality,
a to si naši občané nezaslouží,“
vysvětluje postoj městské části
radní Prahy 2 Michal Zuna, který
má ve své gesci bezpečnost.
Praha 2 dlouhodobě podporuje
prevenci i terénní péči o uživatele návykových látek. Vymezuje
se však proti zřízení kontaktního
či výměnného centra pro uživa-

tele drog na svém území. Prosazuje decentralizaci tohoto typu
služeb mimo centrální městské
části, které jsou sítí služeb i pohybem jejich klientů přetíženy.
Rozšíření služeb pro drogově
závislé a lidi bez domova i mimo
centrální městské části bylo ostatně jedním z požadavků společné deklarace, kterou podepsali loni v září představitelé
městských částí Praha 1, 2 a 5.
red

raha 2 pokračuje v seriálu venkovních her Putování Prahou 2. V pořadí
již čtvrtá trasa provede zájemce
po místech spjatých s památkou Milady Horákové. Projít se,
poznávat i soutěžit mohou zájemci až do 31. května 2022.
„Poznávat historii a dozvídat
se zajímavosti lze zábavnou formou, i když jde o vážnější témata. Po odhalení nové pamětní
desky na rodném domě Milady
Horákové a vydání publikace
jsme se rozhodli život statečné
ženy, která se stala symbolem
odporu proti totalitě ve 20. sto-

P

letí, přiblížit také novou trasou
hry Putování Prahou 2. Účastníci hry se vydají od rodného
domu dalšími místy na Vinohradech, kde byla Milada, rozená Králová, pokřtěna, vyrůstala, chodila do škol a vdala se.
Navštíví i místa na Novém Městě a na Vyšehradě, kde je uctěna
její památka.“ představuje téma
nové hry její iniciátor Jaroslav
Šolc, místostarosta Prahy 2 pro
oblast kultury.
Putovní hru si mohou zájemci zahrát sami, s rodinou nebo
s přáteli. S chytrým telefonem,
nebo jen s otázkami na papíře.

Trasu lze projít i po částech,
účast je zdarma. Na devíti stanovištích se soutěžící dozvědí
mnohé zajímavosti o Miladě
Horákové i navštívených místech. Budou opět řešit zadané
úkoly a sbírat body za správné
odpovědi na otázky. Pokud jich
získají do konce května dostatek, zapojí se do losování o věcné ceny. „Zájem o předchozí
trasy nás těší a povzbuzuje. Již
teď připravujeme další putovní
hry, které se vztahují k tématům spojeným s českou historií
procházející naší městskou
částí. Jednou z nich je trasa ke

160. výročí vzniku Sokola, druhou si pak připomeneme 80 let
od akce Anthropoid. Obě nové
trasy otevřeme ještě v prvním
pololetí a zájemci o venkovní
hry se tak mají na co těšit. Novinkou bude i dlouhodobé sbírání bodů z libovolných tras Putování Prahou 2 v rámci Roku
Dvojky, kdy limitem pro účast
v soutěži o věcné ceny bude zisk
symbolických 222 bodů.“ dodává Jaroslav Šolc.
Do putovních her se mohou
zájemci zapojit prostřednictvím
speciálních webu: https://putored
vani.praha2.cz
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Dvojka zve na zábavné venkovní hry,
tentokrát po stopách Milady Horákové
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Dvojka vysadí nové stromy

okud zastupitelé návrh schválí, v ulicích Dvojky přibude dalších 22 stroNové stromy – dřezovce, jilmy, hlohy,
akáty, javory a lípy – se tak objeví například
v ulicích Budečská, Šumavská, Španělská,

P

Foto MČ Praha 2 2x

V ulicích a parcích Dvojky
přibude celkem 87 nových
stromů, radnice do údržby
parků a zeleně každoročně
investuje minimálně 20 milionů
korun. Dvojka již zahájila
výsadbu v parcích, chystá ale
také obnovu stromořadí, a to ve
výši 1,3 milionu korun.
O záměru vyčlenit tuto částku
rozhodnou zastupitelé na
příštím zasedání.

Lublaňská, U Vodárny nebo v Moravské,
Římské, Třebízského a v ulici Vnislavova.
„Obnova zeleně je pro udržení zdravého
životního prostředí naprosto klíčová, zvlášť
ve městě. Vzrostlá zeleň v ulicích a parcích
také pomáhá ochlazovat prostor v horkých
letních dnech, kdy je nedostatek srážek. Pokud chceme, aby naši občané i jejich děti žili
v lepším a zdravějším prostředí, musíme pro
to také něco udělat,“ řekla starostka Alexandra Udženija, která mimo jiné koordinuje
projekty programu Udržitelná dvojka. Prostřednictvím tohoto projektu, který radnice
spustila na podzim roku 2020, mají občané
Prahy 2 přehled o připravovaných, probíhajících nebo realizovaných opatřeních v oblasti životního prostředí, adaptace na klimatické změny a energetiky.
„Pravidelně obnovujeme dřeviny, které
musely být odstraněny z důvodu poškození
nebo onemocnění. K výsadbě do parků i do
uličních stromořadí vybíráme takové druhy
dřevin, které jsou odolné a přizpůsobivé.
Přestože uliční stromořadí nemáme jako
městská část ve své správě, jejich obnovu
z rozpočtu naší městské části každoročně
dotujeme. Nedílnou součástí je péče o vysazené stromy, která je zásadní zejména v prvních letech,“ dodal místostarosta Václav Vondrášek, který má oblast životního prostředí
ve své gesci. Parky a odpočinkové zóny nově
zdobí 65 stromů. Javory, lípy, višně, habry,
ale také jasany nebo jehličnaté modříny,
borovice a jedle v těchto dnech zahradníci
vysázeli v těchto dnech na Karlovském předmostí, ve Folimance, v Havlíčkových a Riegrových sadech, sadech Svatopluka Čecha
a Bratří Čapků, v Perucké stráni nebo v parred
ku Nad Bělehradskou ulicí.
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Zpravodajství z Prahy 2

Sběr nebezpečných
Sběr olejů a tuků
odpadů a jedlých olejů z domácností
lavní město Praha zajištuje pro své obyvatele
zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících
druhu odpadu.
Nebezpečné: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti

H

(např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy,
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva.
Ostatní: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).

17. 5. Úterý
Stanoviště
■ Fügnerovo náměstí (u stanoviště kontejnerů)
■ Ulice Štěpánská (u kostela)
■ Křižovatka ulice Náplavní x Jiráskovo náměstí
■ Křižovatka ulic Dřevná x Podskalská
■ Křižovatka ulic Oldřichova x Ostrčilovo náměstí
■ Křižovatka ulic Sarajevská x Rejskova
■ Náměstí Míru (u kostela)
■ Křižovatka ulic Kladská x Moravská
Odpad musí být předáván v takovém stavu, aby nedocházelo
k poškození životního prostředí
či ohrožení zdraví obsluhy vozidla. Zejména kapalné odpady
musí být předány v pevně uzavřených nádobách.
Svozové vozidlo v některých
případech nemůže stát vždy na
shodném místě. Příčinou mohou
být práce na vozovce, obsazení
míst na parkování atp. Z tohoto
důvodu je nutné zkontrolovat,
zda svozové vozidlo nestojí
v blízkém okolí od dané svozové
zastávky. V případě, že svozové
vozidlo nenaleznete na příslušné

čas
15.00–15.15
15.30–15.45
16.00–16.15
16.30–16.45
17.00–17.15
17.30–17.45
18.00–18.15
18.30–18.50

zastávce dle harmonogramu,
kontaktujte řidiče tohoto vozidla
na telefonním čísle 739 412 393
nebo 604 705 036.
Mobilní svoz zajištují vždy dvě
vozidla současně, je tedy nutné
řidiči sdělit na jaké městské části
a zastávce svozu se nacházíte.
Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet.
Z tohoto důvodu se může stát,
že budete muset kontaktovat obě
telefonní čísla.
Aktuální informace o nakládání s odpady na území města
lze nalézt na internetové adrese
Zdroj MHMP
odpady.praha.eu.

Sběrný dvůr v Praze 2
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
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obsluhou, která vám 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 č. 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 ze
dvou položek, 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

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

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

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 2
ontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže v harmonogramu vedle data.
Po uplynutí této doby bude kontejner odvezen. Kontejner může
být odvezen i dříve, pokud je již
zcela naplněn! V místě přistavení je přítomný obsluhující pracovník. Do kontejnerů lze vklá-
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dat pouze ty odpady, pro které je
tato služba určena.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pneumatiky, televizory, monitory a počítače, lednice a sporáky. Zdroj MČ Praha 2

Ulice
■ Neklanova 30
■ Štěpánská x Na Rybníčku
■ Chodská x Korunní
■ Londýnská x Rumunská
■ Vocelova
■ Chopinova x Krkonošská
■ Anny Letenské 13
■ Na Bojišti
■ Na Zderaze 7
■ Sarajevská x Rejskova
■ Jaromírova x Svatoplukova
■ Na Kozačce
■ Slezská x Blanická
■ Na Hrobci
■ Trojanova 7

Datum
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pondělí
úterý
středa
sobota
sobota
pondělí
úterý
středa
pondělí
úterý
pondělí

9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
21. 5.
21. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
30. 5.
31. 5.
13. 6.

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
10.00–14.00
10.00–14.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00
15.00–19.00

