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Vychází 6. 6. 2022

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

„Jsme centrální městskou částí, která
je extrémně zatížena dopravou
a čelí následkům v podobě zhorše-

ného životního prostředí. Děláme proto
maxi mum, abychom tyto neblahé dopady
zmírnili. Revitalizujeme parky a veřejné pro-
stranství, budujeme nové vodní prvky, zlep-
šujeme hospodaření s vodou v přírodě. Kaž-
doroční zájem veřejnosti o dotace v oblasti
životního prostředí nás jen utvrzuje v tom,
že se jedná o smysluplně vynaložené pro-
středky,“ zmiňuje k revitalizacím v rámci

udržitelnosti místostarosta pro oblast život-
ního prostředí a územního rozvoje Dvojky
Václav Vondrášek (ODS).

Chytré zavlažování
Závlahové plány se realizují v platformě

CleverFarm, která se začne používat už
v nejbližších dnech v Riegerových sadech.
Systém je nastaven na základě podkladů na-
měřených v půdě a ve vzduchu. Chytré za-
vlažování je také možné spouštět a zastavo-
vat v reálném čase, a to na dálku v počítači,

Udržitelná Dvojka:
obnova zeleně a vodních ploch

Dvojka sází stromy, rekonstruuje parky, obnovuje vodní prvky
a mlhoviště a buduje síť podzemních kontejnerů na separovaný
odpad. Aktuálně také chystá systém chytrých závlah v Riegerových
sadech, což je po pilotním projektu, už realizovaném v Čapkových
sadech, druhá lokalita, která nebude mít problémy se závlahami.

tabletu nebo mobilním telefonu. Systém fun-
guje tak, že půdní senzory měří teplotu a vlh-
kost, meteostanice monitoruje srážky, tep-
lotu a vlhkost vzduchu. Výsledkem je
automatické nastavování zavlažovacích
plánů nebo spouštění a vypínání závlah podle
aktuálně naměřených hodnot.

Pomáhají vodní prvky
Pro oživení městského prostoru zatíže-

ného enormně vysokou dopravou jsou vodní
prvky vítanou součástí. Jsou jistě dobrým
sluhou v parných dnech, ale mohly by se stát
i nepříjemným a obtěžujícím sousedem pro
některé obyvatele. 

V lednu letošního roku zahájila Praha 2
stavební práce v sadech Svatopluka Čecha.
Je bezpochyby, že jsou skutečnou oázou
v hlučném centru města, a tak nový vodní

pokračování na straně 3
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Okolí kostela 
dostalo novou tvář

Revitalizací v okolí kostela sv. Lud-
mily na náměstí Míru prošly ze-
jména pěšiny a sadové plochy při-

léhající k budově kostela, obnoven byl
i stávající mobiliář a rozšířen závlahový
systém. Rozpadlou dlažbu a asfaltový
povrch vystřídala pražská mozaika,
která je pro historické centrum metro-
pole typická. V blízkém okolí kostela byla
položena dlažba z původní mramorové
mozaiky a okolní zeleň je nově chráněna
kovovým plůtkem. Park prošel i sado-
vými úpravami. Došlo k odbornému oše-
tření dřevin, založení nových trvalko-
vých záhonů kolem kostela, vysazení
nových keřů, jako je například šeřík za-
krslý, magnolie, šeřík obecný či jalovec
polehlý, a k rekultivaci travní plochy
s volnou výsadbou. Radnice druhé měst-
ské části tak navázala na předchozí re-
vitalizace parku, které proběhly v letech
2002 a 2010, kdy došlo k rozšíření zá-
vlahového systému, doplnění mobiliáře
parku a instalaci podzemních kontej-
nerů na tříděný odpad. red

NEMOVITOSTI od A do Z

603 278 555

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.

INZERCE V2-0601

Oblíbený degustační festival zlatého
moku Pivo na Náplavce se vrací na
Rašínovo nábřeží. Účastnit se ho bu-

dou stálice i nováčci. Na pravý břeh Vltavy
v centru Prahy dorazí ve dnech 17. a 18. čer -
v na přes padesát zástupců českých minipi-
vovarů. Součástí festivalu budou i stánky
s jídlem, pivní bleší trh a několik koncertů.

Festival vypukne v pátek 17. června ve
14 hodin. V sobotu mohou návštěvníci do-
razit už v 10 hodin dopoledne. Po oba dny
festival potrvá do 21 hodiny. Organizátoři
očekávají hojnou účast. „Letos se bude konat
10. ročník festivalu. Přímo na náplavce se
uskuteční poosmé – v předchozích dvou le-
tech se kvůli protipandemickým opatřením
konal až během září v pražských Holešovi-
cích. Očekáváme, že si v letošním roce de-
gustaci netradičních piv přijde na pražskou
náplavku užít kolem čtyř tisíc lidí,“ řekl Jiří
Sedláček, ředitel festivalu Pivo na Náplavce. 

Účastníky festivalu čeká bohatá nabídka
minipivovarů z celé republiky. Do Prahy při-
jedou nejstarší čeští výrobci, nově vzniklé
minipivovary i speciální host festivalu. Chy-
bět nebudou ani stánky s občerstvením,
které se hodí k pivu. „V širokém spektru chutí
a vůní bude návštěvníky festivalu obsluhovat
15 stánků s jídlem. Na místě budou stánky

s burgery, k ochutnání budou různé masové
grilované pochutiny, belgické hranolky, bal-
kánské speciality, řemeslná pizza, kvalitní
české uzeniny, francouzské klobásky, bur-
gundští šneci, sýrové koule a mimo to i kva-
litní káva,“ vyjmenoval Sedláček.

Způsob degustace piv zůstává i pro letošní
jubilejní ročník stejný. Během všech ročníků
se pivo pije výhradně z degustačních sklenic.
Klasických půllitrů se návštěvníci festivalu
ale nedočkají. „Pivo na Náplavce je degustač-
ním festivalem, pít se tedy bude maximálně
po třetinkách. Vstupné je zdarma. Podmín-
kou konzumace piva je koupě degustačního
setu, který sestává z festivalového skleně-
ného džbánku o objemu 0,3 l, degustační
karty a tužky. Set bude stát 100 korun, se-
nioři ho budou mít k dispozici za 70 korun
a bude použitelný po oba dny konání festi-
valu. K pivu neodmyslitelně patří i pivní su-
venýry a ani na našem festivalu nebudou
chybět. Kromě těch, které budou nabízet jed-
notlivé pivovary, zde budete moci získat i su-
venýry s logem festivalového piva, kterým
pro letošní rok bude spodně kvašená polot-
mavá jedenáctka Vltavský hausbót, jejíž vý-
roby se ujal nejoblíbenější pivovar minulého
ročníku Pivovar Krum z Moravského Krum-
lova,“ doplnil Sedláček.

Na náplavce poteče proudem
pivo z malých pivovarů 

Vyhlídku Bastionu zdobí díla
sochaře Lukáše Raise

Milovníci moderního umění si jistě při-
jdou na své vyhlídce restaurace Bas-
tion, kde si mohou vychutnat ven-

kovní výstavu s názvem Sculptures – světlo,
hmota, tvar a Vy od Lukáše Raise. Expozice
zde bude k vidění do 30. dubna 2023.

Tvorba sochaře Lukáše Raise spočívá na
třech pilířích, jimiž jsou sochy a plastiky, de-
sign a divadlo. Ve své tvorbě se věnuje přede-
vším přetváření již vytvořených, převážně

normovaných subjektů v nové formy a vý-
znamy tak, aby nebylo pro běžného diváka
objekty obtížné definovat, popsat, prožít
a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Jednoznačným
favoritem mezi používanými materiály jsou
kovové trubky a jejich průmyslové produkty.

Jednotlivé exponáty si mohou návštěvníci
prohlédnout v celém areálu. Bastion se
v Praze řadí mezi oblíbená vyhlídková místa
a v letech 2010 až 2012 prošel kompletní re-
konstrukcí. red

Cílem festivalu je seznámit co nejširší
okruh návštěvníků nejen s produkcí malých
českých pivovarů včetně odlišných chutí je-
jich piv od běžné produkce, ale také jim na-
bídnout přímý kontakt s jejich majiteli
a sládky. Kromě toho je snahou organizátorů
festivalu představit návštěvníkům nově
vzniklé minipivovary z různých krajů České
republiky. Součástí festivalu je i hlasování
o nejoblíbenější minipivovar. red
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3 Zpravodajství z Prahy 2

prvek v jeho centrální části, má
svoje opodstatnění. Na ploše me -
zi tryskami vodotrysků a brouz-
dalištěm si mohou návštěvníci
i počíst; je zde totiž umístěn
i úryvek z díla spisovatele Svato-
pluka Čecha. 

Projekt má však také svoje
protivníky. A těmi jsou hlavně
obyvatelé domů poblíž parku
a lidé, kteří do parku chodí za ti-
chem a klidem. A právě o tyto
dvě vymoženosti v centru hluč-
ného města se obávají. 

„Je docela možné, že se sem
budou děti a lidi vůbec chodit
koupat jako k rybníku, bude tu
křik a hluk, okolí může klidně
být i plné lidí na dekách, budou
tu piknikovat, hrát si s míčem –
a ne tiše, opalovat se... Kdo to
tady bude hlídat? Bude sem cho-

dit Městská policie? Jaká budou
pravidla, kdo tady bude uklízet
a udržovat pořádek?“ ptají se ob-
čané staršího věku, kteří tu evi-
dentně tráví každý den podstat-
nou část odpoledne.

Folimanka
je větší kalibr

Nový volnočasový areál pod
Nuselským mostem má nabíd-
nout už během letošního léta zá-
bavu, relax a sport pro všechny
generace. Cílem projektu je oži-
vení části parku v této lokalitě.

Areál bude zahrnovat vodní
prvek s pískovištěm pro děti,
hřiště na pétanque, prostor pro
cvičení jógy a zdravotní cvičení
seniorů, tři griloviště a víceúče-
lovou plochu, kterou v letních
měsících bude možné využívat
pro skateboard nebo in-line,
v zimě jako kluziště. Místo oživí

i nová zeleň, keře, stromy a kvě-
tiny a návštěvníci budou moct
využít i hřiště s vodní pumpou,
která bude vytvářet interaktivní
vodní prvek k osvěžení v hor-
kých letních měsících. V areálu
umístili architek ti i lavičky, stoly
a židle. Přesto je současná Foli-
manka třaskavé téma. 

Důvodů nesouhlasu
je víc

Jde jednak o betonovou plo-
chu, která nahradí trávu. Hnutí
Za Folimanku kvůli tomu zorga-
nizovalo loni sousedské setkání,
sesbíralo přes tisíc petičních pod-
pisů, ale Rada městské části Pra -
ha 2 se dokumentem nezabýva -
la.

Druhým důvodem nevole s po-
dobou volnočasového areálu je
celková cena, která byla na vý še -
na téměř o milion korun. Celko -

vá částka teď činí 35 716 880 ko-
run. „Z pohledu navýšení ceny
se nejedná o podstatnou změnu
závazky ze smlouvy. Náklady na
navýšení ceny budeme krýt
z rozpočtu městské části Praha 2
na rok 2022,“ poznamenal mís -
to sta ros ta Prahy 2 Jan Korseska
(ODS).

„Prostor se dal kultivovat za
daleko méně peněz, než kolik
stojí jeho vybetonování. Plácek
pod mostem byl využívaný, našel
si své uživatele a příznivce, což
ukázala i petice,“ myslí si Jaro-
slav Němec (Piráti), zastupitel
Prahy 2. Má i za to, že stačilo od-
těžit kontaminovanou půdu:
„Jak se nyní ukázalo, šlo asi o ví -
ce než čtyři sta tun stavebního
odpadu, což byly plasty, pneuma-
tiky a domovní odpad z dob vý-
stavby Nuselského mostu.“

Táňa Pikartová

INZERCE V2-06002 INZERCE V2-0603

Udržitelná Dvojka:
obnova zeleně a vodních ploch

dokončení ze strany 1
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V minulém měsíci pro-
běhly dvě aukce bytů pro
nájemní bydlení. Dohro-

mady v tomto roce našlo nové
bydlení téměř 80 nájemců.
Další aukce nájemního bydlení
proběhne v tomto měsíci.

Městská část Praha 2 již prů-
běžně nabízí část bytového
fondu v tzv. aukcích nájemního
bydlení. Do této aukce se může
přihlásit každý, kdo splňuje
podmínky velmi široce nastave-

ných pravidel soutěže nájem-
ního bydlení. V roce 2022 již
městská část uspořádala pět
aukcí, kdy od začátku nového
roku se do nového bydlení na-
stěhovalo již téměř 80 nájem -
ců.

Průměrné nájemné z loň-
ských aukcí se pohybuje na
úrovni 197 Kč/ m2. Další aukce
nájemních bytů je naplánována
na 27. 6. 2022. V této aukci se
budou soutěžit byty například

na adresách, jako jsou Fran-
couzská, Sázavská, Lípová, Ječ -
ná, Šmilovského, Bělehradská,
Jugoslávská. Podrobné infor-
mace k aktuálně nabízeným by-
tovým jednotkám naleznete na
webových stránkách www.pra -
ha2.cz/volne-byty. Na těchto
stránkách také naleznete po-
drobné informace k pronájmům
bytů od MČ Praha 2 spolu s re-
gistračními formuláři pro účast
v aukci.

V září tohoto roku plánuje
městská část uspořádat nový
druh nájemní aukce bytů. Na-
bídne do pronájmu byty, které
byly opraveny vyšším nákladem
a jsou tedy zrekonstruovány
v nadstandartní kvalitě.

Takové byty budou uvedeny
do fyzické aukce s vyvolávací
částkou měsíčního nájemného
ve výši 240 Kč/m2. Byty do té -
to aukce budou zveřejněny
26. srp na 2022. red

Aukce o pronájem bytů proběhne v červnu

V Základní škole
u sv. Štěpána se chystá
novinka. Prvňáčci, kteří
nastoupí ve školním
roce 2023/2024, se
budou učit
v pavilonové škole.
Tento druh stavby pro
vzdělávací účely je na
území městské části
Praha 2 naprostou
premiérou. 

Základní školy v Praze 2 se
těší velkému zájmu ze
strany rodičů. Každoročně

ale musejí odmítat řadu ucha-
zečů zejména z řad prvňáčků
z důvodu své omezené kapacity.
Právě v Základní škole u svatého
Štěpána se ale naskytla mož-
nost, jak počet žáků zvýšit. Vy-
řeší jej pavilonová škola. 

„Jsem moc rád, že můžeme vý-
stavbu pavilonové školy spustit,
a to díky tomu, že jsme se velmi
dobře domluvili s Arcibiskup-
stvím pražským, na jejichž po-
zemku budou nové učebny stát,“
řekl Jan Korseska, místostarosta
pro oblast financí a investic,
který jednání s Arcibiskupstvím
pražským vedl. Dodal zároveň,
že výsledkem schůzek je dlouho-
dobý pronájem pozemku o vý-
měře 2400 metrů čtverečních.
„Děti musejí mít moderní zázemí
a já věřím, že se jim v nových tří-
dách zasazených do zeleně bude

líbit a že jim učení půjde skoro
samo,“ dodává s úsměvem Jan
Korseska. 

A jak bude nový objekt pro prv-
ňáčky vypadat? Objekt pro dvě
třídy a jednu půlenou vyroste na
pozemku ve vnitrobloku školy
směrem do ulice Na Rybníčku
a bude sousedit s dvěma sportov-
ními hřišti. Pavilon pro první
třídy je  navržen jako jednopod-
lažní montovaná dřevostavba
s mírnou pultovou střechou.
Výška stavby má být maximálně
4,8 metru a stavba bude mít ob-
délníkový tvar. Přístup do objektu
je navržen jako bezbariérový. Vy-
užita bude srážková voda, a to na
zalévání zahrady. Objekt bude vy-
tápěn tepelným čerpadlem a zdo-
bit ho bude zeleň.   

„Moc se na nové třídy těšíme.
Jako velké zpestření výuky vní-

Děti se budou učit v zahradním pavilonu

Zajímavosti
● jedná se o první pavilonové učebny na území Prahy 2
● plocha pozemku bude 2400 metrů čtverečních
● učebny budou ideálně pro 50 dětí
● poprvé se v nich prvňáčci budou učit ve školním roce 2023/24 
● odhadované náklady jsou kolem 30 milionů korun
● objekt je plně bezbariérový

máme, že třídy mají mít pro-
sklené stěny. Ty bude možné ote-
vřít, a děti se tak budou učit
přímo v zahradě,“ uvedla Jana
Páčová, ředitelka Základní školy
u svatého Štěpána. 

Objekt má využívat celkem
50 dětí. Uvnitř budou dvě plno-
hodnotné třídy a jedna menší pro
výuku jazyků v polovičním počtu
žáků. Odhadované náklady na
výstavbu nových prvních tříd se

pohybují okolo 30 milionů ko-
run, konkrétní částka vzejde
z kontrolního rozpočtu a výběro-
vého řízení na dodavatele. 

Městská část každoročně in-
vestuje do oblasti školství velkou
část rozpočtu. V letošním roce
jde na běžné výdaje konkrétně
do základních škol více než sto
milionů korun, investiční nákla -
dy tvoří více než 44 milionů ko-
run. red
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5 Zpravodajství z Prahy 2

„Anthropoid byla mimořádná vojen-
ská operace, která vyžadovala od-
vahu a odhodlání položit za vlast

i oběť nejvyšší. V Praze 2 si hrdinství para-
šutistů připomínáme každým rokem. Letos
chystáme hned několik akcí, tu největší na
Karlově náměstí, jen kousek od místa, kde
probíhal poslední boj parašutistů. Jejich čin
má hlubší význam právě dnes, kdy pojmy hr-
dinství a nejvyšší oběť získávají nový akcent
ve světle toho, co v současné době páchá vá-
lečný zločinec Putin na Ukrajině,“ řekla u pří-
ležitosti letošního výročí operace ministryně
obrany a radní Prahy 2 Jana Černochová.

„Praha 2 se i letos připojuje k uctění pa-
mátky hrdinů. Neměli bychom však opome-
nout ty, kteří měli odvahu výsadkářům po-
máhat i za cenu svého života. V ulicích
Vinohrad i Nového Města můžeme nalézt
mnoho pomníčků, které jsou tichou připo-
mínkou hrdinství obyčejných lidí. Jim všem

vděčíme za to, že jsme po skončení druhé
světové války mohli stát na straně vítězů.
Věnujte jim proto, prosím, tichou vzpomínku
spolu s námi,“ dodala starostka Prahy 2 Ale-
xandra Udženija.

Série akcí byla zahájena 26. května verni-
sáží venkovní panelové výstavy s názvem
Anthropoid 80 na náměstí Míru, kterou při-
pravila Československá obec legionářská ve
spolupráci s Iniciativou A. Potrvá zde do
18. června, kdy si připomínáme poslední boj
československých parašutistů v Resslově
ulici.

Další doprovodnou akcí bude putovní
panelo vá výstava Operace Anthropoid, která
bude k vidění do 30. června v budově radnice
na náměstí Míru 20. Hlavní událostí le -
tošního výročí bude připomínková akce
Česko slovenské obce legionářské, která se
uskuteční za podpory Ministerstva obrany
Čes  ké republiky a Prahy 2 v pátek a sobotu

Praha 2 si připomene 80. výročí operace
Anthropoid sérií vzpomínkových akcí

Program akce
●17. 6. Od 20 hodin proběhne v impro-
vizovaném letním kině na Karlově ná-
městí promítání hvězdně obsazeného
snímku Atentát (1964) režiséra Jiřího
Sequense. Dílo napínavým způsobem
podává svědectví o události  a sugestivně
zachycuje závěrečný hrdinský boj para-
šutistů v kostele v Resslově ulici. 
● 18. 6. Program začíná otevřením do-
bového vojenského tábora a stálé expo-
zice v 9.30 hodin. Pokračuje v podobě
oficiálního zahájení akce po skončení
tradičního pietního aktu u kostela sv.
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. 

Městská část Praha 2 připravuje k letošnímu 80. výročí vojenské
operace Anthropoid  několik vzpomínkových akcí. Mezi výčtem
akcí nebudou chybět panelové výstavy, tradiční pieta v Resslově
ulici nebo celodenní akce pro veřejnost na Karlově náměstí.

17. a 18. června na Karlově náměstí. Vznikne
zde dobový vojenský tábor s prezentací vý-
cviku a vybavení československých parašu-
tistů a československých pozemních jedno-
tek ve Spojeném království. K vidění budou
také komentované ukázky parašutistického
výcviku, činnosti po seskoku či dobová vo-
jenská technika. red

Výstava na náměstí Míru
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6Zpravodajství z Prahy 2

Na území městské části
Praha 2 jsou umístěny
nádoby na sběr použitých

potravinářských olejů a tuků
z do mácností.

Projekt programu Čistá dvoj -
ka, který radnice Pra hy 2 ús -
pěšně provozuje již několik let
v záj mu zkvalitnění životního
prostředí, má napomoci snížit
zatížení kanalizace oleji a ode-
vzdat je k dalšímu zpracování.

Černé nádoby s hnědým víkem
jsou zřetelně označeny polepem
s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřič-
ného odpadu, ale také manipu-
laci s obsahem. Stanoviště nádob
na sběr použitých potravinář-
ských olejů a tuků z domácností
najdete na těchto místech:

Nové Město
■ Pod Slovany – Plavecká
■ Fügnerovo náměstí 5
■ Václavská 20
■ Na Slupi 12

■ 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

Sběr olejů a tuků
z domácností

Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku, který je uvedený ní -
že v harmonogramu vedle da ta.
Po uplynutí této doby bude kon-
tejner odvezen.

Kontejner může být odvezen
i dříve, pokud je již zcela napl-
něn! V místě přistavení je pří-
tomný obsluhující pracovník. Do
kontejnerů lze vkládat pouze ty
odpady, pro které je tato služba
určena.

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, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Zdroj MČ Praha 2
Harmonogram přistavení
velkoobjemových kontejnerů:

Velkoobjemové
kontejnery

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů

Ulice Datum Od Do
■ Trojanova 7 pondělí 13. 6. 15.00–19.00
■ Záhřebská x Americká úterý 14. 6. 15.00–19.00
■ Lublaňská x Koubkova středa 15. 6. 15.00–19.00
■ Sázavská 13 pondělí 20. 6. 15.00–19.00
■ Římská x Italská úterý 21. 6. 15.00–19.00
■ Ostrčilovo náměstí středa 22. 6. 15.00–19.00
■ Pod Slovany x Trojická pondělí 27. 6. 15.00–19.00
■ Polská 36 úterý 28. 6. 15.00–19.00
■ Slavojova středa 29. 6. 15.00–19.00

Úterý 16. 8. 2022
Stanoviště čas 

■ Fügnerovo náměstí (u stanoviště kontejnerů) 15.00–15.15
■ Ulice Štěpánská (u kostela) 15.30–15.45
■ Křižovatka ulice Náplavní x Jiráskovo náměstí 16.00–16.15
■ Křižovatka ulic Dřevná x Podskalská 16.30–16.45
■ Křižovatka ulic Oldřichova x Ostrčilovo náměstí 17.00–17.15
■ Křižovatka ulic Sarajevská x Rejskova 17.30–17.45
■ Náměstí Míru (u kostela) 18.00–18.15
■ Křižovatka ulic Kladská x Moravská 18.30–18.50

Hlavní město Praha zajiš-
tuje pro své obyvatele
zdarma v rámci mobil-

ního sběru odložení následují-
cích druhu odpadu.

Nebezpečné: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti
(např. teploměry), olej a tuk s ne-
bezpečnými vlastnostmi, barvy,
tiskařské barvy, lepidla, prysky-

řice, detergenty obsahující ne-
bezpečné látky (čisticí prostřed -
ky), léčiva

Ostatní: jedlý olej a tuk (v uza-
vřených PET lahvích)

Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně uza-
vřených nádobách. Aktuální in-
formace o nakládání s odpady na
území města lze nalézt na inter-
netové adrese odpady.praha.eu.

Odpad musí být předáván v ta-
kovém stavu, aby nedocházelo
k poškození životního prostředí
či ohrožení zdraví obsluhy vo-
zidla. Zejména kapalné odpady
musí být předány v pevně uza-
vřených 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 za-
stávce dle harmonogramu, kon-
taktujte řidiče tohoto vozidla na
telefonním čísle 739 412 393
nebo 604 705 036. Zdroj MHMP

Sběrný dvůr v Praze 2
● Stále přístupný je sběrný dvůr v Perucké ulici 2452/10, Pra -
ha 2. Sběrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému
odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických
a elektronických zařízení. Provozní doba sběrného dvora je let-
ním 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 od-
pad, stejně jako odpad hnijící nebo zapáchající. Vjezd vozidel je
omezen na maximální nosnost do 3,5 tuny. Sběrný dvůr je řízen
obsluhou, která ochotně poradí se správným uložením odpadu
do příslušného kontejneru, resp. sběrné nádoby. 
● Pražané mají také možnost zajistit si odvoz objemného od-
padu, jako je například rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový
a dřevěný odpad, písemnou objednávkou zaslanou faxem na
čís lo 236 040 003, e-mailem na adresu sbernydvur@kom -
wag.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
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