
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Podnětem pro budování nových škol-
ních budov a sportovišť je v Praze 8
bezpochyby rychle se rozvíjející oblast

Rohanského nábřeží. Za pár let by totiž ka-
pacity škol už nemusely vyhovovat.

Škola jako centrum
veřejné vybavenosti

„Výstavba základní školy v této lokalitě je
prakticky podmínkou pro to, aby se zde

mohlo stavět. U investorů, kteří zde plánují
realizovat své projekty, tedy důsledně tr-
váme na tom, aby se podíleli na vybavenosti
v okolí, ať už jde o školu, školky nebo kvalitní
veřejný prostor,“ říká k budoucnosti Rohan-
ského ostrova Tomáš Hřebík (STAN), radní
pro strategický rozvoj.

Škola bude jednak součástí plánovaného
administrativně bytového souboru Rohan
City, jednak bude sloužit i jako místo pro set -

Osmička připravuje výstavbu
nové školy a sportovní haly

Nová budova Základní školy Rohan pojme více než osm set
školáků. Sportovní hala Jána Mahora najde svoje místo ve školním
areálu Základní školy Burešova na sídlišti Ďáblice a bude sloužit
mnoha sportům.

kávání, sportování a komunitní akce obyva-
telům Karlína a dolní Libně.

Architektonická soutěž
Do soutěže se přihlásilo patnáct architek-

tonických kanceláří. Zadáním byla nadčaso-
vost, návrh musel splňovat nároky na tra-
diční i moderní vyučovací metody a formy
výuky, musel být koncipován minimálně pro
810 dětí v 27 třídách.

„Návrhy, které byly do soutěže zaslány,
byly na vysoké úrovni, dalo by se říci, že to
pro zúčastněná architektonická studia byla
výzva, se kterou si poradila velmi dobře. Ko-
neckonců se na území Prahy nestává tak

pokračování na straně 3
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Městská společnost Technologie
hlavního města Prahy začala
v Praze budovat fotovoltaické
elektrárny. Dvě sluneční
elektrárny nainstalovala na
střeše bytových domů v Libni
a jednu na Černém Mostě. Tři
pilotní projekty sloužily k tomu,
aby společnost otestovala
technologie a nastavila procesy.
Nyní už přechází do ostrého
režimu výstavby. Do konce roku
chce nainstalovat fotovoltaické
panely na dalších 17 objektů, od
příštího roku pak zvýšit tempo
až na dvě fotovoltaické
elektrárny týdně.

Čistou energii budou ihned po připojení
do sítě využívat první tři bytové domy
v Praze. V letošním roce se jí dále do-

čká třeba i domov pro seniory v Ďáblicích,
objekt Policie ČR v Praze 4 nebo škola
v Praze 11. „Střechy domů nachází díky fo-
tovoltaickým panelům smysluplné využití.
Zvlášť v současné situaci, kdy řada domác-
ností zažívá zdražování elektřiny. Oproti
tomu fotovoltaické elektrárny zajišťují
vlastní zdroj levné energie a tím úsporu té,
kterou je jinak nutné nakupovat ze sítě.

Úspora se pohybuje mezi 20 až 40 procenty,“
uvedl pražský radní Prahy pro oblast správy
majetku Jan Chabr (TOP 09). Budování slu-
nečních elektráren na pražských střechách
přispívá i k plnění klimatického plánu me-
tropole.

Společnost Technologie hlavního města
Prahy (THMP) v celém projektu tzv. „Praž-
ské solární elektrárny“ zajišťuje vypracování
projektové dokumentace, povolovací procesy
a na jejím základě pak instalaci celé solární
elektrárny. Práce vedoucí k hotové elekt-
rárně trvají podle předsedy představenstva
THMP Tomáše Jílka zhruba čtyři týdny: „Po-
kud není vyžadováno stavební povolení,
které celý proces prodlouží, máme projekto-
vou dokumentaci pro jeden objekt hotovou

obvykle do tří týdnů. Samotná realizace už
je rychlejší – ta zabere týden. Podmínkou je
ale dostatek potřebného materiálu, zejména
FVE panelů,“ řekl Jílek.

Fotovoltaické panely bude THMP instalo-
vat nejen na městské objekty, ale také na by-
tové a rodinné domy. „Pro následující rok
jsme si stanovili cíl dokončit až dvě fotovol-
taiky týdně. Plánujeme proto významně po-
sílit stav našich elektromontérů a projekto-
vých manažerů, kteří by nám pomohli
ambiciózního výsledku dosáhnout,“ dodal
Tomáš Jílek.

Sluneční elektrárny vybudované v letoš-
ním roce budou mít souhrnný maximální vý-
kon 400 kilowatt peak. Ambicí pro příští rok
je navýšení až na tři megawatt peak. red

Tradiční vítání prvňáčků absolvoval
i starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS)
na Základní škole Bohumila Hrabala

v Libni. Volba této školy na dnešní den byla
logická. Starosta Gros zde prvňáčky navštívil
nejen jako představitel městské části, ale též
jako otec. V lavicích zde totiž svůj první škol -
ní den zažila i jeho dcera Cecílie.

Starosta popřál ředitelce, aby pod jejím ve-
dením škola dobře fungovala a aby do školy
rády chodily nejen děti, ale i pedagogický
sbor. Především pak popřál všem dětem, aby
tento školní rok byl pro ně úspěšný, ničím

nenarušovaný, aby se nejen dozvěděly mno -
ho nových věcí, ale našly i nové kamarády.
A ta ké, aby byly zdravé a opatrné ve škole
i mimo školu.

„Nastává opět září, děti se zase s radostí
vrací do školních lavic. Jim i vám, jejich ro-
dičům, přeji hladký začátek školního roku.
Dětem laskavé paní učitelky a pány učitele,
rodičům pak to, aby jejich ratolesti dobře
prospívaly a měly z nově nabytých vědomostí
radost. A pokud se ve škole nebude dařit úpl -
ně na jedničku, buďte ke svým dětem vstřícní
a chápaví,“ dodal starosta Gros. red

Starosta Osmičky přivítal prvňáčky v Libni

Dvěma domům v Libni
dodávají energii sluneční elektrárny

Starosta Prahy 8 Ondřej Gros přivítal prv-
ňáčky na Základní škole Bohumila Hrabala
v Libni.

V Praze 8 se prázdninách vrátilo do všech patnácti základních škol
zřizovaných městskou částí zhruba osm tisíc sedm set žáků. Svůj
první školní den v lavicích zažilo tisíc sto padesát prvňáčků. 
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často, že by se stavěla takto velkokapacitní
škola zcela na zelené louce,“ dodává Tomáš
Tatranský (TOP 09), místostarosta pro ob-
last školství a člen odborné poroty soutěže.

Vítězný návrh
Nejlepší řešení předložilo Architektonické

studio AXXI. Au toři Kryštof Foltýn, Jan Sto-
lek, Luděk Šimoník a Ivo Stolek představili
školu, která svým flexibilním uspořádáním
a transparentním pojetím parteru splňuje
tradiční nároky na řešení školního areálu.
Zároveň pracuje s veřejným prostorem,
který rozšiřuje. Díky takovému uspořádání
má areál potenciál stát se přirozeným cen-
trem společenského života celé lokality. Zvý-
šená platforma, která navazuje na náměstí
s parkovištěm, se po dle představ architektů,
také sta ne orientačním prvkem a zároveň

místem setkávání dětí, rodičů i veřejnosti.
Budova školy plně využívá výhledy do obou
navazujících parků, které ji obklopují.

Trvalá
udržitelnost provozu

Budova je vybavena technologiemi k vy-
užití obnovitelných zdrojů k vytápění a chla-
zení budovy. Střecha tělocvičny bude osa-
zena panely, které budou dodávat energii na
svícení LED zářivkami a automaticky regu-
lované stínění screenovými roletami. Zelená
střecha přispěje ke zmírnění mikroklimatu
a zadržování dešťové vody. Ve smyslu naklá-
dání s dešťovými vodami pracuje návrh s ce-
lým prostorem bloku, nejen s budovou školy,
ale i s okolními povrchy a materiály. Budova
bude využívat filtrovanou dešťovou vodu ze
zelené střechy na zálivku zelených ploch
a na splachování toalet.

Sportovní hala
Jána Mahora

Novou halu budou v rámci výuky využívat
jednak žáci základní školy, jednak i jednotlivé
sportovní kluby a veřejnost. Větší část ob-
jektu bude tvořit více účelová hala pro míčové
spor ty s tribunami pro potřeby výuky zá-
kladní školy a tréninku házenkářského klubu
Sokol Ko byli sy II. Sportovní hala bude sloužit
i házené, volejbalu, florbalu, basketbalu
a fut salu. Projekt počítá také se třemi bad-
mintonovými kurty, které budou koncipo-
vány tak, aby vyhovovaly jak pro profe -
sionální tréninky, tak i pro veřejnost.

Studii návrhu sportovní haly mohli posou-
dit i obyvatelé Osmičky při veřejné prezen-
taci architektonické studie plánované spor-
tovní haly na sídlišti Ďáblice, kterou koncem
srpna zorganizovala městská část.

Táňa Pikartová

dokončení ze strany 1

Osmička připravuje výstavbu nové školy...

Sportovní halu využije škola, profesionální sportovci i veřejnost.

Budova školy bude uprostřed parků.

Interiér nové sportovní haly Jána Mahora.
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Pražský primátor Zdeněk Hřib podepsal
23. srpna s ministrem financí Zbyň-
kem Stanjurou smlouvu o budoucím

využití budovy Nová Palmovka. Smlouva
byla uzavřena mezi hlavním městem jako
budoucím pronajímatelem a Čes kou republi-
kou – ministerstvem financí – jako budoucím
nájemcem. Samotná nájemní smlouva bude
uzavřena jako dlouhodobý nájem na dobu
25 let. Česká republika prostory v budově
Nová Palmovka v případě úspěšných jednání
podnajme ve prospěch Agentury Evropské
unie pro kosmický program (EUSPA), která
bude prostory využívat jako svo je sídlo.  

Do té doby plánuje hlavní měs to dostavět
budovu Nová Palmovka a následně upravit
vnitřní prostory tak, aby byly vhodné pro
provoz agentury. Díky tomu by se mohla stát
dostavba impulsem nejen pro rozvoj celé lo-

kality Palmovka, ale i pro rozvoj vědy a vý-
zkumu a pracovní příležitosti pro odborníky
z celého světa. Sídlo Agentury Evropské unie
pro kosmický program by Praze také po moh -
lo ke zvýšení atraktivity i pro další meziná-
rodní organizace v oblasti vědy a výzkumu
a moderních technologií. Z předložených od-
borných studií by mělo umístění sídla agen-
tury v Praze i významné pozitivní multipli-
kační ekonomické dopady.

„Moc si vážím toho, že EUSPA už nyní pů-
sobí právě na území Prahy. Aktivity v oblasti
kosmického průmyslu a vesmírného vý-
zkumu patří mezi priority vedení hlavního
města v rámci technologicky vyspělých
oborů. EUSPA navíc dalece přesahuje hra-
nice našeho města, ale i jednotlivých států.
Význam a rozsah aktivit této agentury ne-
ustále roste, a proto je dobře, že by v tom

mo hla pokračovat v nové městské budově na
Palmovce. Věřím, že tento krok přiláká do
Prahy další talenty v tomto oboru a zároveň
přispěje k celkovému rozvoji lokality a zlep-
šení kvality života místních obyvatel,“ řekl
pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Podpis smlouvy je výsledkem tříleté
práce. Máme za sebou křeh ká jednání o pře-
vedení nedostavěné budovy na Prahu, mno -
ho debat o jejím využití a jednání s minister-
stvem dopravy a financí o pronájmu právě
pro EUSPA. Díky tomu bude naše Palmovka
jedním z center vědy. Kosmické aktivity byly
vždy primárně spojovány s kosmickým vý-
zkumem, dnes je to ale především o aplika-
cích, které využíváme na zemi. Více než de-
set procent evropského hospodářství je
navázáno na družicovou infrastrukturu a je
úžasné, že centrum kosmických aktivit EU
je v Praze. Pro veřejnost navíc vedle EUSPA
vytvoříme interaktivní centrum vesmírného
výzku mu. Sídlo, kam by se agentura mohla
přestěhovat během tří let, bude součástí
nové městské čtvrti, v jejímž rámci vyrostou
v okolí Palmovky nové školy, školky, náměstí
a více než dva tisí ce dostupných nájemních
by tů,“ doplnil náměstek primátora pro oblast
územního rozvoje Pe tr Hlaváček (TOP 09).

Ze strany hlavní města by měla být nej-
dříve dokončena dostavba budovy bez vnitř-
ních finálních úprav interiéru. Násled ně bu-
dou uskutečněny další zařizovací práce
přímo k plánovanému využití budovy. Veš -
keré hlavní provozní náklady by do budoucna
napřímo hradila Čes ká republika nebo pří-
padně EUSPA. S ohledem na dlouhodobý ná-
jem bude nájemné každoroč ně zvyšováno
o inflaci a zároveň bude docházet k tzv. revizi
nájemného, a to opakovaně vždy po uplynutí
doby trvání pěti let nájmu. V tuto chvíli ještě
není určena přesná výše budoucího nájem-
ného. red

Na Palmovce by mohla sídlit Agentura
Evropské unie pro kosmický program
Hlavní město plánuje v co nejbližší době dostavět budovu Nová
Palmovka v Praze 8. Do budoucna by v tomto objektu mohla sídlit
Agentura Evropské unie pro kosmický program. Vzhledem
k vyjednávání s agenturou ze strany státu byla podepsána mezi
hlavním městem a ministerstvem financí smlouva o budoucí
nájemní smlouvě. Ministerstvo by následně mohlo prostory
podnajmout přímo agentuře. 

Nedostavěná budova nové radnice bude mít v budoucnu přímo vesmírné využití.
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INZERCE V8-0901

Od letošního července
spustila Správa železnic
pilotní projekt vlastní

ochranné služby, která bude
střežit vybrané objekty. Důvo-
dem jsou narůstající požadavky
na zabezpečení kritické infra-
struktury a dobré zkušenosti
s touto službou u partnerských
železničních správ. Jako první
byl vybrán k ostraze historický
Negrelliho viadukt. Cílem pro-
jektu je zajistit služ bu reagující
na nové technologické poža-
davky a bezpečnostní situaci
u nás i ve světě. Pilotní projekt
ostrahy byl spuštěn na Negrel-
liho viaduktu, který byl doposud
střežen soukromou spo lečností.
Po vypršení smlouvy ji v činnosti
plynule nahradilo osmnáct členů
ostrahy Správy železnic, cílový
stav je 30 stráž ných. 

„Výdaje na agenturu hlídající
Negrelliho viadukt dosahovaly
deseti milionů korun ročně. Pi-
lotní projekt zhodnotíme po
třech měsících, kdy budeme vě-

dět, jaké má me náklady v porov-
nání s externí firmou. V maxi-
mální mož né míře využíváme
vlastní systé my a technologie,
naši pracovníci zajišťují aktivní
dohled nad tímto historickým ob-
jektem z poloviny 19. století,
který prošel nedávno největší
modernizací za dobu své exis-
tence,“ uvedl generální ředitel
Správy železnic Jiří Svoboda.  

Příslušníci ostrahy musí mít
znalosti nejen bezpečnostní, ale

i železniční problematiky. Sou-
časně splňují požadavky na zdra-
votní způsobilost, což souvisí
i s faktem, že mají povolený vstup
do kolejiště. Členové ochran né
služby dosud řešili 36 incidentů,
například zachycení a vykázání
19 osob z obvodu dráhy nebo van-
dalismus v podo bě graffiti. „Aby-
chom zajistili co nejefektivnější
zabezpečení okolí viaduktu, na-
vázali jsme spolupráci s měst-
skou i státní policií. Ta nás jako

státní organizaci vnímá – ve srov-
nání se soukromými agenturami
– jako důvěryhodného partnera.
Slibujeme si od toho vyšší úroveň
kooperace. Rozšířila se i dlouho-
dobá spolupráce se sousedním
areálem autobusového nádraží
Florenc,” řekl Zdeněk Vondrák,
který pilotní projekt metodicky
zastřešuje.

Moderní fyzická ochrana stojí
z velké části také na technolo -
giích. Proto byl současně spuš-
těn Bezpečnostní operační dis-
pečink (BOD) v Pernerově ulici,
který umožňuje nejen monitoro-
vat pochůzkové trasy a bezpeč-
nost našich zaměstnanců, popla-
chová čidla objektů a zařízení
důležitých z pohledu kyberne-
tické bezpečnosti, ale i aktivně
vyhodnocovat situaci a rizika.
BOD je ří zen operátory dálko-
vého dohledu, kteří obsluhují
pult centralizované ochrany
sdru žující technické systémy
ochrany majetku a osob a další
bezpečnostní systémy. red

Dny evropského dědictví
otevřou památky

Dny evropského dědictví
každoročně v měsíci září
otevírají nejširší veřej-

nosti brány nejzajímavějších pa-
mátek, budov, objektů a prostor,
včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné.
Většinu může veřejnost navštívit
zdarma, jen u některých pamá-
tek se platí nízké vstupné.

V rámci Dnů evropského
dědic tví (European Heritage
Days – EHD) jsou pořádány
nejrůzněj ší doprovodné akce
jako například přednášky, kon-
certy, městské slavnosti, ale
i soutěže a další kulturní pro-
gramy. Tématem EHD roku 2022
jsou Udržitelné památky. Tra-
dičně při této zářijové akci zpřís-
tupňuje své zajímavé objekty
také osmá městská část.

Na území Prahy 8 se veřej-
nosti otevře v sobotu 17. září na-
příklad Libeňský zámek nebo
Grabova vila. Prohlídky pouze
s průvodcem tu začínají každou
celou hodinu od 13 hodin, po-

slední prohlídka začíná od 17 ho-
din. Zájemci si budou moci pro-
hlédnout také kostel sv. Vojtěcha
nebo synagogu na Palmovce. Své
brány veřejnosti otevře také kos-
tel sv. Cyrila a Metoděje na
Karlín ském náměstí, Kobyliská
střel nice, kostel U Jákobova že-
bříku, kostel Stětí svatého Jana
Křtitele nebo kaple Nejsvětější
Trojice a sv. Václava v Ďáblicích.
Většinu míst bude možné navští-
vit zdarma, jen u některých pa-
mátek se platí nízké vstupné.
Více informací najdete webu
městské části nebo na www.his-
torickasidla.cz. red

Grabova vila a altánek

Negrelliho viadukt má vlastní ochranku
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Datum Čas Lokalita Katastr
6. 9. 13.00–17.00 Třeboradická x Košťálkova Kobylisy
6. 9. 15.00–19.00 Písečná x Na Šutce Troja
8. 9. 13.00–17.00 Přešmyšlenská x Chaberská Kobylisy
8. 9. 14.00–18.00 Roudnická Střížkov
9. 9. 13.00–17.00 Burešova Kobylisy
9. 9. 14.00–18.00 Gabčíkova Libeň

10. 9. 8.00–12.00 V Zahradách x Na sypkém Libeň
10. 9. 10.00–14.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy
12. 9. 14.00–18.00 Dolejškova x U Slovanky Libeň
13. 9. 13.00–17.00 Pernerova x Sovova Karlín
13. 9. 14.00–18.00 Pivovarnická 7 Libeň
15. 9. 14.00–18.00 Gdaňská x Toruňská Bohnice
16. 9. 13.00–17.00 Nekvasilova Karlín
16. 9. 14.00–18.00 Třebenická x Sebuzínská Střížkov
17. 9. 8.00–12.00 V Mezihoří x U Pošty Libeň
17. 9. 9.00–13.00 Na Hranicích x Kočova Čimice
19. 9. 14.00–18.00 U Pekařky Libeň
20. 9. 13.00–17.00 Pernerova x Peckova Karlín
20. 9. 14.00–18.00 Podhajská pole Bohnice
21. 9. 13.00–17.00 Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice
21. 9. 14.00–18.00 Pekařova x Jestřebická Čimice
22. 9. 13.00–17.00 Šimůnkova Kobylisy
22. 9. 14.00–18.00 Pobřežní x Thámova Karlín
23. 9. 13.00–17.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
23. 9. 14.00–18.00 U Drahaně 163/9 Bohnice
24. 9. 8.00–12.00 Libišská Kobylisy
24. 9. 9.00–13.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
26. 9. 14.00–18.00 V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice
27. 9. 13.00–17.00 Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy
27. 9. 14.00–18.00 Janečkova Kobylisy
29. 9. 13.00–17.00 Pod Labuťkou x Prosecká Libeň
29. 9. 14.00–18.00 Trojská x Nad Trojou Troja
30. 9. 13.00–17.00 Tanvaldská 1 Kobylisy
30. 9. 14.00–18.00 U Sluncové x Za Invalidovnou Karlín

Datum Čas Lokalita Katastr
6. 9. 14.00–18.00 Kubišova x S.K. Neumanna Libeň
9. 9. 15.00–19.00 Sopotská x Bydhošťská Bohnice

10. 9. 9.00–12.00 Fořtova x Do Údolí Čimice
11. 9. 13.00–16.00 Na Bendovce x Nad Pentlovkou Bohnice
16. 9. 15.00–19.00 Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy
17. 9. 10.00–14.00 Kandertova západní konec Libeň
17. 9. 13.00–16.00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice
23. 9. 15.00–19.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
24. 9. 10.00–14.00 Na Okrouhlíku x Na Stírce Libeň
25. 9. 13.00–16.00 Turská x K Větrolamu Čimice
30. 9. 15.00–19.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice

Velkoobjemové
kontejnery

Uvedená místa přistavení
velkoobjemových kontej-
nerů (VOK) jsou pouze

orientační. Skutečné umístění
přistavení kontejneru se může
na základě aktuální situace v da -
né ulici, lokalitě lišit až o několik
desítek metrů. Termín přistavení
velkoobjemových kontejnerů se
může z provozních dů vodu mě-
nit, proto je nutno sledovat ak-
tualizace termínů na webu měst-
ské části.

Přesné informace podá dispe-
čink společnosti Ipodec – Čisté
město na telefonu 724 240 941
od 7.00 do 18.00 hodin.

Do VOK 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, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, sta-
vební odpad, dále pak pneuma-
tiky, elektrospotřebiče, televi -
zory a PC monitory, počítače,
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-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-

vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za na-
ložení a za ujeté kilometry. Od-
vézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy. Zdroj MČ Praha 8

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 sedlina,
zbytky rostlin, piliny, větve,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spa-
dané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožra-
vých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další biologicky neroz-
ložitelné odpady.

Bioodpad bude zpracován na
kompost, který je využíván v ze-
mědělství, pro pražskou zeleň či
na rekultivaci.

Uvedená místa přistavení kon-
tejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení
kontejneru se může na základě
aktuální situace v dané lokalitě
lišit až o několik desítek metrů.
Termín přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů se může z pro-
vozních důvodu měnit, proto je
nutno sledovat aktualizace ter-
mínů na webu městské části. In-
formace podá dispečink společ-
nosti Ipodec – Čisté město, a. s.,
na tel.: 724 240 941 od 7.00 do
18.00 hodin. Zdroj MČ Praha 8

Svoz
bioodpadu

Sběr je zajišťován prostřed-
nictvím 240 litrových ná-
dob umístěných u vybra-

ných stanovišť na tříděný odpad.
Nádoby jsou určeny pro veškeré
druhy potravinářských olejů
a tuky. To jsou například oleje ze
smažení a fritování, oleje ze sa-
látů, oleje z nakládaných potra-
vin, oleje a tuky z konzerv, mari-
nády na grilování, oleje z fondue.
■ Na zámkách 192/55
■ Korycanská 671/19
■ Na hranicích 878/25
■ Zelenohorská 510/9
■ Lodžská 399/26
■ Mazurská 516/1
■ Hnězdenská 584/12
■ Vřesová 679/9
■ Čimická 769/96
■ Písečná 454/7
■ Na Dlážděnce 784/44

■ Zdibská 442/23
■ Kyselova 1185/2
■ Chabařovická 1326/25
■ Nad Okrouhlíkem 2292/7
■ 36 K ovčínu 1515/2
■ Vosmíkových 102/3
■ Karla Hlaváčka 2277/1
■ Pod statky 243/9
■ Kubišova 1860/35
■ Zenklova 41/33
■ U pošty 1474/1
■ Nekvasilova 570/23
■ U Sluncové 610/13
■ Křižíkova 197/37

Oleje a tuky přelijte do PET
lahve. Pečlivě uzavřenou PET la-
hev naplněnou olejem pak mů-
žete vyhodit do speciální nádoby,
odevzdat v rám ci mobilního sbě -
ru nebezpečných odpadů a jed-
lých olejů nebo odevzdat ve sběr-
ném dvoře. Zdroj MČ Praha 8

Nádoby na
jedlé oleje a tuky
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