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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

V reakci na zhoršující se klimatické
změ ny radnice Prahy 2 postupně za-
vádí nové způsoby v péči o zeleň a ve-

řejná prostranství. Čím dál častěji také vy-
užívá moderní technologie a chytrá řešení.
Jedním z takových projektů je i inteligentní
zavlažování parků, které druhá městská část
v minulém roce pilotně vyzkoušela v Sadech

bratří Čapků. Dálkově řízený systém závlahy
se osvědčil, proto se radnice rozhodla tuto
technologii nasadit i do dalšího parku, a to
do Riegrových sadů.

Investice do budoucnosti
„Doplňujeme zeleň v parcích i ulicích, za-

kládáme květnaté louky, budujeme nové

Sázka na chytré zavlažování parků
přináší Praze 2 úspory

Druhá městská část patří svým procentuálním podílem zeleně
mezi nejzelenější centrální městské části. Aby tento trend
zachovala, investuje radnice do údržby parků a zelených zón
každoročně desítky milionů korun. Jako reakci na zhoršující se
klimatické změny se radnice rozhodla zavést nové způsoby
péče o zeleň. Vsadila také na chytré zavlažování, které již nyní
přináší významné úspory.

vodní prvky a retenční nádrže na zachyco-
vání dešťové vody. Zavádění nových techno-
logií a postupů v oblasti péče o zeleň a naklá -
dání s vodou již přináší první konkrétní
výsledky. Projekt chytrého zavlažování části
Riegrových sadů, se kterým jsme začali letos
na jaře, se nám i přes horké léto rozhodně
vyplatil. Díky této technologii jsme ušetřili
téměř polovinu obvyklých nákladů na ener-
gie, a to je teď, když ceny rostou, vynikající
výsledek,“ uvedla starostka druhé městské
části Alexandra Udženija (ODS), která mimo
jiné koordinuje projekty programu Udrži-
telná dvojka. V rámci něj městská část navr-
huje a realizuje opatření v oblasti životního
prostředí a adaptace na klimatické změny.

„Jako moderní městská část podporujeme
rozvoj moderní technologie a v péči o zeleň,

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 2

Dvojka každoročně do svých parků in-
vestuje nemalé finanční prostředky,
které jsou určeny na údržbu a do-

sadbu veřejné zeleně, čistotu parků, ale i re-
konstrukci stávajících a výstavbu nových
vodních prvků. „Praha 2 je vyhlášená svými
rozsáhlými parky a zelenými zákoutími,
které patří díky naší pravidelné péči mezi
nejvyhledávanější. Aby tomu bylo i nadále,
pokračujeme v jejich rozvoji. Revitalizujeme
nejen parky samotné, ale i jejich vodní prvky

a rozšiřujeme síť pítek a mlžítek, které jsou
zvlášť v horkém letním počasí v centru města
velice vyhledávané. O to větší radost mám,
že jsme v samém závěru léta stihli dokončit
tolik očekávanou rekonstrukci vodního
prvku v Sadech Svatopluka Čecha. Nové fon-
tány i brouzdaliště jistě návštěvníci parku
ocení. Úryvek z knihy Pravý výlet pana
Broučka do měsíce pak vodní prvek už jen
povýšil na umělecké dílo,“ uvedla starostka
Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

Proměnou prošel nejen stávající vodní pr-
vek v západní části parku, ale i jeho bezpro-
střední okolí. Obnovy se dočkaly okolní chod-
níky i mobiliář parku, trávník u vodního
prvku má automatické zavlažování. Sa-
motný pomník slavného básníka a prozaika
je romanticky osvětlen. red

Lampy veřejného osvětlení
budou současně i místem
veřejného dobíjení
elektromobilů. Taková by za
několik let měla být realita
v hlavním městě.

Správce veřejného osvětlení, Technolo-
gie hlavního města Prahy, v rámci ob-
novy vyměňuje část běžných lamp za

tzv. EV ready, tedy připravené k okamžitému
osazení dobíjecími stanicemi pro elektromo-
bily. Prvních lampy připravené k budoucímu
dobíjení elektromobilů bylo v rámci pilotního
projektu instalováno na Vinohradech.

Prvních třináct lamp připravených k bu-
doucímu dobíjení elektromobilů již městská
společnost Technologie hlavního města
Prahy (THMP) instalovala v rámci pilotního
projektu na Vinohradech. Osadit dobíjecími
stanicemi je chce do konce tohoto roku. Další
EV ready lampy již stojí na Proseku a Voko-
vicích. Práce na jejich umístění pak pokračují
na Hájích, Kamýku a Černém Mostě. V plánu
jsou také další lokality. „Boom elektromobilů
u nás zatím nenastal, jejich počet ale rok od
roku prudce narůstá. Předpokládá se, že
v roce 2030 jich bude v Praze až 200 tisíc.

Celý projekt je tak přípravou do budoucna.
Až v daných lokalitách vznikne potřeba po
více dobíjecích stanicích, jsme připraveni je
okamžitě instalovat. EV ready lampy zatím
slouží jako běžné veřejné osvětlení, příprava
je ale pod zemí,“ uvedl pražský radní pro ob-
last majetku Jan Chabr (TOP 09).

Umístění dobíjecích stanic na stožáry ve-
řejného osvětlení přinese městu nejen
úsporu místa, ale i nákladů. Důvodem je spo-
lupráce s provozovatelem distribuční sou-
stavy PREdistribuce. „V rámci společného

projektu dochází k synergické obnově distri-
buční sítě nízkého napětí a sítě pražského
veřejného osvětlení. Tím se náklady na vy-
budování přípravy pro dobíjecí stanice vý-
razně snižují,“ vysvětlil předseda předsta-
venstva THMP Tomáš Jílek, a dodal, že
benefitem je i minimalizace doby, po kterou
dojde k omezení občanů tím, že bude Praha
rozkopaná. Z jedné lampy se budou moct
současně dobíjet dva elektromobily. Každá
bude osazena dobíjecí stanicí s výkonem až
44 kW. red

Pilotní projekt nabíjení elektromobilů
odstartoval na Vinohradech

Sady Svatopluka Čecha
zdobí nový vodní prvek
Druhá městská část zahájila začátkem září provoz nového vodního
prvku v Sadech Svatopluka Čecha. Ten se tak po celkové
rekonstrukci stal opět dominantou parku. Soustavu vodotrysků
a brouzdaliště, která je řízena automaticky, doplnila originální
výzdoba v podobě úryvku z díla spisovatele Svatopluka Čecha.
Rekonstrukce vodního prvku v centrální části parku vyšla radnici
přibližně na 41 milionu korun.

Osvěžení v brouzdališti láká děti, dospělí
pročítají úryvky z díla Svatopluka Čecha.
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3 Zpravodajství z Prahy 2

veřejná prostranství i svěřený
majetek využíváme technolo-
gicky pokročilá řešení. Kromě
chytrých řešení v oblasti energe-
tiky a nakládání s odpady, budu-
jeme také nové dobíjecí stanice
pro elektromobily nebo chytré
lampy. Pro Prahu 2 se jedná jed-
noznačně o investice do budouc-
nosti, které se nám dle propočtů
několikanásobně vrátí,“ dodal
zastupitel druhé městské části
Jan Recman (ODS), který je zod-
povědný za chytrá řešení v rámci
projektu Udržitelná dvojka.

Významné úspory
vody i energie 

Zavádění nových technologií
a postupů v oblasti péče o zeleň
a nakládání s vodou již přináší
první konkrétní výsledky. Pilotní
projekt inteligentního zavlažo-
vání v Sadech bratří Čapků rad-
nici v loňském roce ušetřil nejen
náklady za vodu a energii, ale
i případné budoucí investice do
obnovy výsadby. „Díky našemu
řešení dosahuje úspora vody až
padesát procent a kvalita měst-
ské zeleně je nesrovnatelně vyš -
ší. Standardní zavlažovací sy-
stémy nejsou efektivní. Pouští
vodu bez ohledu na důležitá data
z kořenového systému nebo z lo-
kálního klimatu. Náš systém za-

registruje až devět veličin, podle
kterých se rozhoduje, jestli se
voda pustí, na jak dlouho a do
kterých míst. Naše nastavení
ideálního poměru je takřka neví-
danou raritou,” řekl Petr Zlotý,
šéf Chytré závlahy společnosti
CleverFarm, která chytrou tech-
nologii v parcích pro radnici in-
staluje. 

„Investiční skupina NATLAND
založila organizaci VODA, jejíž
jsme důležitými členy a skládá
se z profesionálních závlahářů
a akademiků, s jediným cílem –
jak co nejefektivněji využívat
vodu nejen v městských parcích,
ale také na golfech, fotbalových
trávnících apod. Témata se týkají
například zdroje využití užitkové
vody,“ doplnil Petr Zlotý.

Projekt se rozšíří
do dalších parků

Praha 2 byla vůbec první měst-
skou částí, která dálkově řízený
systém zavlažování společnosti
CleverFarm v roce 2021 vyzkou-
šela. Výsledky pilotního projektu
v Sadech bratří Čapků byly nato-
lik nadějné, že radnice technolo-
gii nasadila i do Riegrových sa -
dů. I zde se projekt velmi rychle
osvědčil. Městská část proto nyní
plánuje jeho rozšíření do dalších
parků.

Inteligentní závlahu na vyhlíd-
kové louce v Riegrových sadech

Sázka na chytré zavlažování parků...
dokončení ze strany 1

INZERCE V2-1101

Riegrovy sady
● Riegrovy sady jsou pojmenované po českém advokátu a poli-
tikovi. František Ladislav svobodný pán Rieger (1818–1903)
byl český politik, poslanec za Národní stranu Českého zemského
sněmu a poslanec Říšského sněmu ve Vídni. Byl vůdčí osobností
staročechů v polovině 19. století.
● Název Riegrovy sady nesl park již od roku 1902, předtím byl
označován jako Městské sady Královských Vinohrad. V době ně-
mecké okupace se jmenoval po českém hudebním skladateli Be-
dřichu Smetanovi.

Sady bratří Čapků
●Sady, pojmenované po básníkovi Petru Bezručovi v roce 1928,
se před rokem 2016 rozkládaly na území městské části Praha 2
a Praha 10. Část patřící do správy Prahy 2 se v roce 2016 oddělila
a dostala název podle malíře a spisovatele Josefa Čapka a jeho
bratra, spisovatele Karla Čapka. Karel a Josef Čapkovi jsou s Pra-
hou 2 nerozlučně spjati, na Vinohradech bydleli a v Divadle na
Vinohradech působili.
● Část parku patřící Praze 10 si ponechala název Bezručovy
sady.

nyní řídí systém čtrnácti moni-
torovacích zařízení a devíti řídi-
cích jednotek. Jednorázové ná-
klady na pořízení systému stály
druhou městskou část necelých
165 tisíc korun, za provoz celého
systému radnice zaplatí jeden ti-
síc sedm set korun měsíčně. 

Senzory a další sofistikovaná
zařízení kromě úhrnu srážek

a vlhkosti půdy počítají také eva-
potranspiraci, a to díky každo-
dennímu monitoringu vlhkosti
a teploty vzduchu, slunečního
svitu a síly větru.

Zavlažovací plány pak nastaví
po dle aktuálně naměřených pod-
mínek, což v konečném důsledku
ve de k již zmíněným úsporám
vody a energie. red
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4Zpravodajství z Prahy 2

Uhádnete, kde budou
první vánoční trhy
v Pra  ze? Ano, stejně

jako v minulých letech na ná-
městí Míru, kam se můžete za
nimi vydat už 20. listopadu. Po-
trvají zde do Štědrého dne. Bu-
dou spojeny se sbírkou pro zví-
řecí útulky Giving Tuesday
a 27. listopadu zde budou radní
Prahy 2 rozlévat příchozím po-
lévku. Je to tradiční adventní ri-
tuál.

Komorní trhy na náměstí
Míru mají svoji atmosféru, za
kterou jezdí lidé z celé Prahy.
Postát u stánku, ochutnat hře-
jivý svařák, setkat se s přáteli
u vánočního stromku  a koupit
malý dárek svým blízkým – kdo
by odolal? Bude otevřeno každý
den od 10 do 20 hodin. Letos
bude prodejních stánků 75 a už
jen jejich názvy pohladí duši:
Levandulová, medový a čajový

krámek, knihařství a písařství,
Bylinná mýdlárna, vánoční
ozdoby, keramické betlémy, an-
dělské zvonění, modrotisk…
A k tomu kulisa vánočního
stromu zahaleného do odstínu
ledové záře ze stovek žárovek,
punč, medovina, stále oblíbe-
nější Levandulový švihák (jem -
ně perlivé víno s vůní levandu -
le), ale také speciality na grilu,
kotlíkový guláš a sladké dob-
roty. Vánoční trhy na nedale-
kém Tylově náměstí začnou
26. listopadu.

O vánočních svátcích mys-
líme víc než jindy na ostatní,
a to je pravý čas na charitu.  Na
adventních trzích na náměstí
Míru bude stánek Nadačního
fondu Dvojka srdcem, kde se
budou rozdávat perníčky nape-
čené sestrami boromejkami. Ve
dvou stáncích se budou zase
prezentovat občanská sdružení

a neziskové organizace, např.
Sdružení na pomoc dětem
s handicapy, Bona, Shaman-ka,
Prosaz a další.  Nákupem jejich
výrobků  podpoříte dobrou věc. 

Dělat dobré skutky můžete
i jinak: MČ Praha 2 i letos po-
řádá od 29. listopadu sbírku Gi-
ving Tuesday na pomoc něko-
lika vybraným psím útulkům
v Praze i ve středních Čechách.
Do charitativní sbírky budete
moci přispívat do 17. prosince,
nádoba na psí krmivo, hračky
a další potřeby bude poblíž vá-
nočního stromu. Na čtvrtou ad-
ventní neděli rozvezou dary
radní Prahy 2 do zvířecích útul -
ků v Libni, Bohnicích a Lysé
nad Labem.   

Co je Giving Tuesday
Světový den štědrosti a dob-

rých skutků se slaví vždy první
úterý následující po Dni díkůvz-

dání. Účastní se ho tisíce osob,
firem a organizací z celého
světa. Praha 2 byla první měst-
skou částí, která se do projektu
zapojila. Projekt Giving Tues-
day vznikl v roce 2012 jako jed-
noduchá myšlenka: uspořádat
den, který povzbuzuje lidi k do -
bru. Během uplynulých deseti
let se rozrostl v celosvětové
hnutí. red

První vánoční trhy v metropoli budou na Vinohradech
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Radní byli zvoleni  v tajném
hlasování většinou hlasů
nových zastupitelů. Ve

fun kci starostky v nadcházejícím
volebním období pokračuje sta-
rostka městské části Alexan dra

Udženija (ODS), která v komu-
nálních volbách kandidovala
v čele kandidátky koalice SPO-
LEČNĚ PRO Prahu 2. Koalice
stran ODS a TOP 09 zvítězila
s jasnou převahou, a ziskem

Radnici Prahy 2 dál povede
starostka Alexandra Udženija
Zastupitelé městské části Praha 2 zvolili 17. října
2022 na ustavujícím zasedání vedení radnice.
V devítičlenné radě městské části zasedne na
základě koaliční smlouvy, podepsané v úterý
27. září, sedm zástupců SPOLEČNĚ PRO Prahu 2
(ODS a TOP 09) a dva zástupci ANO 2011. 

35,6 % odevzdaných platných
voličských hlasů jí tak připadne
14 mandátů v zastupitelstvu
městské části.

„Praha 2 se za 16 let mého po-
litického působení na zdejší rad-
nici stala nedílnou součástí mého
života. Děkuji proto jak voličům
za jejich podporu, tak kolegům
zastupitelům za projevenou dů-
věru ve vedení naší městské
části. Před volbami jsme dekla-
rovali, že Praha 2 je připravena
na budoucnost a nyní máme šan -
ci to dokázat. Jedno je však jisté
již dnes – Praha 2 je díky dlou-
holetému zodpovědnému vedení
skvělým a bezpečným místem
pro život. A z těchto předností
neslevíme ani v následujícím vo-
lebním období,“ uved la znovu-
zvolená starostka Alexandra Ud-
ženija.

Dále zastupitelstvo zvolilo
ostatní členy Rady městské části
Praha 2. Místostarosty za SPO-
LEČNĚ PRO Prahu 2 byli zvoleni
Jan Korseska (ODS), Michal Zu -
na (TOP 09) a nově Jan Recman

(ODS), za stranu ANO 2011 pak
Jan Kolář. Jako radní městské
části budou působit za SPOLEČ -
NĚ PRO Prahu 2 Jana Černocho -
vá (ODS), Jaroslav Šolc (ODS)
a nově Tomáš Halva (TOP 09).
Poslední nově zvolenou rad ní
je Jitka Urbánková (ANO 2011).

V komunálních volbách
23. a 24. října 2022 dali voliči
v městské části Praha 2 najevo
spokojenost s dlouhodobou po  li -
tikou radnice. Vyzkoušená koa -
li   ce ODS a TOP 09 tak bude dál
pokračovat, znovu posílena čtyř -
mi zvo lenými zastupiteli za ANO
2011. Součet koaličních zastu-
pitelů 18 z celkových 35 hla sů
dává možnost radnici Prahy 2
pokračovat v nastavené koncepci
rozvoje městské části. red
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5 Zpravodajství z Prahy 2

Radnici Prahy 2 došla trpělivost
s parkováním koloběžek, které
zaplavují pražské ulice. Hledá
řešení tohoto problému a je
odhodlána nepolevit, dokud
neuspěje, podobně jako před
lety docílila nulové tolerance
hazardu na svém území.

O regulaci provozu sdílených elektro-
koloběžek, které čím dál více zapla-
vují ulice metropole, usiluje Praha 2

již od roku 2018. Situace je v poslední době
neúnosná, proto radnice iniciovala jednání
se zástupci společností LIME a BOLT. „Už
nám opravdu došla trpělivost! Naši občané
denně zakopávají o koloběžky, které se válí
po zemi nebo stojí uprostřed chodníků. Kaž-
dodenně se s tím musí také potýkat handi-
capovaní či nevidomí a velký problém je to
také pro maminky s kočárky a seniory,“
uvedla starostka Alexandra Udženija. Na jed-
nání dospěli zástupci radnice, městské poli-
cie a společností LIME a BOLT ke společné
dohodě na  každodenních kontrolách prob-
lematických míst. Společnosti LIME a BOLT
přislíbily, že v místech, na která budou v ran-
ních hodinách upozorněny, dojde z jejich
strany k provedení nápravy a odstranění ko-
loběžek. Tento zkušební provoz trval 14 dní. 

Ani pravidelné kontroly ze strany úřadu
však problém neodstranily, přinesly jen
mírné zlepšení.  Navíc je to jen dočasné opa-
tření, které problém neřeší. „Dvoutýdenní
systém zvýšených kontrol sice přinesl mírné

zlepšení, ale celková situace v našich ulicích
není stále uspokojivá. Zejména ve večerních
a nočních hodinách nebo o víkendech je to
pořád špatné. Trváme na tom, že musí být
na stavena jasná pravidla, odpovědnost za
jeji ch dodržování i systém jejich vymáhání.
Požadujeme také legislativní změny a větší
pravomoc radnic i policie v řešení této prob-
lematiky. Na přípravě změny zákona jsme
ochotni spolupracovat, což jsem ostatně mi-
nistru dopravy Martinovi Kupkovi nabídla
v dopise, ve kterém jsem ho požádala o po-
moc,“ řekla starostka Prahy 2 Alexandra
Udže nija. Řešení problému vyžaduje nejen
legislativní změny, ale také větší pravomoc
radnic i policie. Musí být také nastavená
jasná pravidla, jak tento nový způsob pohybu
po městě provozovat.

„Současný systém ‚Půjč si a zahoď‘, na kte -
 rý již od roku 2018 upozorňujeme a vy -
zýváme k přijetí nezbytných legislativních
opatření, odmítáme dále tolerovat. Už v lis -
to pa du 2021 jsme vytipovali 32 míst pro
parko vání elektrokoloběžek a s kladným sta-
noviskem Policie ČR požádali Magistrát hlav -
 ního města Prahu o instalaci stojanů. Bo -
hužel k realizaci ze strany Technické správy
komunikací hl. m Prahy stále nedošlo. Ape-
lovat na jejich umístění budeme nadále jak
na TSK, tak i MHMP. Nechceme koloběžko-
vou anarchii v našich ulicích,“ uvedl místo-
starosta Prahy 2 pro oblast  financí a správy
majetku Jan Korseska.

Radnice ve svém úsilí situaci řešit rozhod -
ně nepoleví. Stejně jako v minulosti, kdy se
jí podařilo po dlouhém boji prosadit v Pra -
ze 2 nulovou toleranci hazardu, je i v případě
sdílených koloběžek radnice odhodlána si -

tuaci řešit tak dlouho, dokud nedojde k ře-
šení, které usnadní život jejím občanům.
I proto je městská část Praha 2 připravena
oslovit Ministerstvo dopravy ČR a společně
tak řešit nezbytnou legislativu a nalezení jas-
ných pravidel.

„Problematikou se zabýváme i v širším
spektru. V tuto chvíli čekáme na výsledky
analýzy z Poslanecké sněmovny. Ta přinese
zkušenosti z velkých evropských měst. Oče-
kávám zajímavé srovnání nejen legislativ z ji-
ných zemí, ale i poznatky z praxe a vhodné
příklady pro nás,“ dodává místostarosta pro
oblast bezpečnosti a poslanec Michal Zuna.

„Požadujeme, aby obě společnosti zřídily
speciální infolinky, které budou sloužit ob-
čanům i policii pro nahlašování pohozených
elektrokoloběžek nebo pro případ mimo-
řádné události či rychlého nástupu zimního
počasí. Není možné, aby naši občané a stráž-
níci čekali celý víkend, až se překážející ko-
loběžky uklidí. Prosazujeme také příslušné
změny v aplikacích k používání elektrokolo-
běžek. Nově by uživatelé nesměli vjet do
parků ani koloběžku odložit na jiném místě,
než bude k tomu určeno,“ přiblížil jednání
rad ní pro dopravu Tomáš Halva. 

Radnice už v minulosti pro parkování elek-
trokoloběžek vytipovala desítky míst, na in-
stalaci stojanů ze strany TSK hl. m. Prahy
však čeká stále marně. Realizaci komplikuje
dosud neskončené výběrové řízení. „Už
dlouho voláme po systémovém řešení a na-
stavení jasných pravidel provozování sdíle-
ných dopravních prostředků. Uvítali bychom
i legislativní změny a větší pravomoc radnic
v řešení této problematiky,“ říká starostka
Prahy 2 Alexandra Udženija. red

Radnice Prahy 2 bojuje za jasná pravidla
pro provoz elektrokoloběžek
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6Zpravodajství z Prahy 2

Dnem 17. září zahájila
Technická správa komu-
nikací ve vybraných ob-

lastech obvodu Prahy 2 kom-
plexní úklid komunikací (KÚK).

Radnice proto žádá řidiče
a majitele motorových vozidel,
aby ve vlastním zájmu ve dnech
prováděných KÚK neparkovali
v oblastech vyznačených doprav-
ními značkami a nebránili tak
průjezdu strojů pro úklid komu-
nikací.

Blok č. 8.–7. 11.
■ Španělská, Kunětická, Lich-
nická, Helénská, Vozová úsek
Italská x Riegrovy sady, Na Sme-
tance úsek Italská x Španělská,
Mánesova úsek Italská x Španěl-
ská, Balbínova, Římská úsek
Škrétova x Italská, Škrétova, Če-
lakovského sady úsek Legerova
x Škrétova, Rubešova, Londýn-
ská úsek Anglická x Jugoslávská.

Blok č. 9.–8. 11. 
■ Londýnská úsek Jana Masa-
ryka x Jugoslávská, Záhřebská
úsek Šafaříkova x Londýnská,
Bruselská úsek Bělehradská x
Londýnská, Šafaříkova, Jana
Masaryka úsek Londýnská x
U Zvonařky, U Zvonařky, Pod
Zvonařkou, Pod Nuselskými
scho dy, Pod Karlovem, Sarajev-
ská, Fričova, Na Folimance, Rej-
skova.

Blok č. 10.–9. 11.
■ Na Smetance úsek Italská x
A. Letenské, Polská úsek A. Le-
tenské x Budečská, Mánesova
úsek Budečská x Italská, Anny
Letenské, Blanická úsek Římská
x Polská, Sázavská úsek Slezská
x Vinohradská, Budečská úsek
Slezská x Polská, Římská úsek

Italská x Blanická, Ibsenova, Šu-
bertova, U tržnice.

Blok č. 11.–10. 11.
■Belgická, Americká, Uruguay-
ská, Bruselská úsek Londýnská
x Belgická, Záhřebská úsek Lon-
dýnská x Francouzská, Jana
Masa ryka úsek Francouzská x
Londýnská, Varšavská úsek Uru-
guayská x Máchova.

Blok č. 12.–11. 11.
■ Polská úsek Slavíkova x Bu-
dečská, Vozová úsek Chopinova
x Slavíkova, Na Švihance, Krko-
nošská, Čerchovská, Chopinova,
Mánesova úsek Budečská x
Nám. Jiřího z Poděbrad, Třebíz-
ského, U Kanálky.

Blok č. 13.–14. 11.
■ Moravská úsek Kladská x Šu-
mavská, Lužická úsek Šumav-
ská x Kladská, Slovenská úsek
Šumavská x schody z Hradešín-
ské, Chodská, Kladská, Dykova
úsek U vodárny x Kladská.

Blok č. 14.–15. 11.
■Máchova, Čermákova, Varšav-
ská úsek Máchova x Šmilov-
ského, Na Kozačce, Rybalkova
úsek Máchova x U Havlíčkových
sadů, Šmilovského, U Havlíčko-
vých sadů, Koperníkova, Nad Pe-
truskou, Na Kleovce, Perucká po
železniční nadjezd.

Blok č. 15.–16. 11. 
■ Moravská úsek Šumavská x
Sázavská, Lužická úsek Budeč-
ská x Šumavská, Slovenská úsek
Šumavská x Francouzská, Bla-
nická úsek Korunní x Římská,
Sázavská úsek Francouzská x
Slezská, Budečská úsek Fran-
couzská x Slezská, Šumavská
úsek Slezská x Slovenská, Slez-
ská x Blanická. Zdroj MČ Praha 2

Blokové čištění
komunikací

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 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 kanalizační síť
a svody v domech. Zdroj: Pražské služby

Na území MČ Praha 2 jsou
umístěny nádoby na sběr
použitých potravinář-

ských olejů a tuků z do mácností.
Černé nádoby s hně dým víkem
jsou označeny polepem s návo-
dem. Jsou uzamčeny, aby se za-
mezilo vhazování nepatřičného
odpadu, ale také manipulaci s ob-
sahem. Stanoviš tě nádob najdete
na těchto místech:

Nusle
■ Sekaninova 30
■ Slavojova u parku
■ Jaromírova 65

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

■ Malá Štěpánská 4
■ Na Hrobci 7

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 

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů

Hlavní město Praha zajiš-
tuje pro své obyvatele
zdar ma v rámci mobilní -

ho sběru odložení následujících
druhu odpadu.

Nebezpečné: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahu-
jící nebezpečné látky, léčiva

Ostatní: jedlý olej a tuk
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. Svozové vozidlo v někte-

rých případech nemůže stát
vždy na shodném místě. Příči-
nou mohou být práce na vo-
zovce, obsazení míst na parko-
vání atp. Z tohoto důvodu je
nutné zkontrolovat, zda svozové
vozidlo nestojí v blíz kém okolí od
dané svozové zastávky.

V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné zastáv -
ce dle harmonogramu, kontak-
tujte řidiče tohoto vozidla na te-
lefonním čísle 739 412 393 nebo
604 705 036. Mobilní svoz zajiš-
tují vždy dvě vozidla současně,
je tedy nutné řidiči sdělit na jaké
městské části a zastávce svozu
se nacházíte. Není předem ur-
čeno, jaké vozidlo bude danou
trasu svážet. Z tohoto důvodu se
muže stát, že budete muset kon-
taktovat všechna telefonní čísla.

Zdroj MHMP

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 ulice Dřevná x Podskalská 16.30–16.45
■ Křižovatka ulice Oldřichova x Ostrčilovo náměstí 17.00–17.15
■ Křižovatka ulice Sarajevská x Rejskova 17.30–17.45
■ Náměstí Míru (u kostela) 18.00–18.15
■ Křižovatka ulice Kladská x Moravská 18.30–18.50
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