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Revitalizace Nedvědova náměstí
podle návrhu architekta Vávry

Do finálního zadání realizačního
projektu nové podoby náměstí
měla co mluvit i veřejnost
v anketách nebo při veřejném
projednávání a v diskusích.
rámci revitalizace parku se zvýší počet stromů a dojde k oživení travní plochy nejen lepším využitím zachycené
srážkové vody k zavlažování trávníku, který
je vystaven prudkému slunci, ale také vytvořením novým míst k posezení a odpočinku.

V

Nová cesta
kopíruje prošlapanou
Současnou dominantou náměstí je budova
základní školy a park, o kousek dál Podolská
vodárna a směrem k tramvajím doslova retro
ulice zejména s potravinářskými obchody.
Laviček a příjemných míst pomálu, chodníky

v dezolátním stavu, na což také občané při
projednávání projektu často upozorňovali.
Díky revitalizaci budou povrchy pěších
cest opraveny, vznikne nová nenápadná cesta mezi školou a kavárnou, která je navržena
přesně v místě, kudy si žáci základní školy
krátí cestu zkratkou, dnes už hodně prošlapanou cestičkou.
Projekt také počítá se zpevněním polopropustné a částečně travou porostlé dlažby
i s výrazně lepším osvětlení parku. Přibudou
lavičky a odpadkové koše a dětské hřiště čeká
nové vybavení. Úpravy se samozřejmě budou
týkat také nejbližšího okolí náměstí.

Obavy obyvatel
Lidé žijící na Nedvědově náměstí při diskusích o projektu revitalizace několikrát vyjádřili obavy z množství ploch, které nepropouštějí vodu, což podle jejich názoru povede
k přehřívání náměstí, obzvláště schodiště
a formálního prostoru před školou, nesou-

hlasili ani s úbytkem zeleně. „K těmto obavám není důvod,“ uvedl architekt David
Vávra, který vysvětlil postup při revitalizaci.
„Budeme více vysazovat než kácet, zkratka
k bazénu je řešena dlažbou částečně prorostlou trávou. Podíl zatravněných ploch se
sníží pouze o patnáct procent a i zpevněné
plochy budou částečně propustné. Voda,
která se nevsákne, bude odváděna do retenčních nádrží a využívána k zálivce zeleně,
a tím přispěje i ke zlepšení mikroklimatu
před školou. Plocha zeleně se navíc zvětší
o průměr korun nově vysazených stromů.“
Změnu dozná i prostor před školou s pomníkem a schodiště směřující k vodárně, budou
stíněné nově vysazenými stromy.

Místo k setkávání
Současně před školou vznikne příjemné
komunitní centrum k setkávání žáků, rodičů
i obyvatel náměstí. Právě k tomu, ale i k nopokračování na straně 3
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Čtyřka má nové vedení,
starostou je Ondřej Kubín

„K

prioritám naší koalice patří vyrovnané rozpočty a zdravé ﬁnance,
což je v době růstu cen stále obtížnější, ale o to naléhavější úkol. Zásadní cestou do budoucnosti jsou pro nás energetické
úspory a inovace v energetických zdrojích.
Naším cílem je i nadále vlídný úřad, podpora
bydlení, školství a kultury v Praze 4,“ uvedl
nový starosta.
Nová rada má stejně jako v minulém volebním období devět členů a jsou v ní zastoupeny tři politické subjekty: ODS a TOP 09,

které v Praze 4 kandidovaly v koalici nazvané
Společně, a hnutí ANO.
Členy rady jsou spolu se starostou Ondřejem Kubínem 1. místostarostka Irena Michalcová (ANO), místostarostové Michal
Hroza (TOP 09), Jan Hušbauer (ANO) a Patrik Opa (ODS) a dále radní Tomáš Hrdinka
(ANO), Jaroslav Míth (ODS), Radek Lacko
(ANO) a Filip Vácha (TOP 09).
Zastupitelstvo městské části Praha 4 zvolilo rovněž předsedy tří výborů, které jsou
poradními orgány zastupitelstva. Předsedou

Foto MČ Praha 4

Zastupitelstvo čtvrté městské části zvolilo na svém ustavujícím
zasedání starostu a radu městské části. Novým starostou se stal
Ondřej Kubín (ODS), který v tajné volbě získal 23 ze 45 hlasů
přítomných členů zastupitelstva.

Nový starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS)
Kontrolního výboru je Josef Vlach (Piráti),
předsedou Finančního výboru Tomáš Chaloupka (ANO) a předsedkyní Výboru pro bezred
pečnost Lucie Michková (ODS).

Nová lávka propojí Kačerov a Roztyly

ropojení je součástí páteřní cyklotrasy,
která vede v souběhu se severojižní
magistrálou, a umožní tak navzájem
přímo a bezpečně propojit oblast Kačerova
a Pankráce a centra Prahy na severu a území
Spořilova a Roztyl a celého Jižního Města na
jihu.
„Dnes je možné se dostat pěšky nebo na
kole jen výrazně delší a nevyhovující cestou.
Chodcům a lidem na kole stojí v cestě Jižní
spojka s mimoúrovňovou křižovatkou, železnice, depo metra a autobusů. Autem a metrem je tato trasa přímá, komfortní a kapacitní. Novým mostem chceme tuto možnost
nabídnout Pražanům, kteří by volili i jiné
druhy dopravy. Konstrukce propojí doteď pro
pěší a cyklisty naprosto oddělené části města. V oblasti žijí a pracují desítky tisíc lidí
a doposud zde bylo možné se pohybovat

P

Vizualizace WaltGalmarini AG 3x

Nový most pro pěší a cyklisty
s pracovním názvem Bike Snake
zásadním způsobem zlepší pěší
a cyklistickou prostupnost
územím, které je dnes možné
překonat pouze motorovým
vozidlem nebo metrem. Napraví
se tím historická chyba, kvůli
které jsou sídliště Spořilov
a celé Jižní Město odtrženy od
centra města.

Cyklolávka Kačerov–Roztyly
pouze autem a MHD. Projekt je momentálně
ve fázi studie. Ta bude Technické správě komunikací sloužit jako podklad pro vypsání
veřejné zakázky formou veřejné soutěže Desing and Build,“ řekl náměstek pražského
primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě). Severní napojení lávky se
nachází severně od Michelské ulice s mož-

ností pohybu v uliční síti zástavby na obou
stranách magistrály i dopravního uzlu u stanice metra Kačerov.
Na jižní straně je pak napojena cestní
a uliční síť jihozápadního okraje zástavby
Spořilova s možností pokračovat k území
u stanice metra Roztyly s využitím současné
lávky přes silnici pro motorová vozidla. red
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Revitalizace Nedvědova náměstí podle...

dokončení ze strany 1
vému mobiliáři, který by měl ve
větší míře náměstí zaplnit, měli
při debatách také obyvatelé náměstí výhrady. Obávají se, že ve
večerních a nočních hodinách na
těchto místech budou vysedávat

bezdomovci a lavičky ničit. Revitalizace by mohla začít, pokud
bude vydáno sloučené stavební
povolení do dubna příštího roku,
už v květnu 2023. Práce jsou plánovány na čtyři měsíce, tedy přibližně do konce srpna

Foto Wikiedie.cz

Vizualizace prostoru před základní školou

Nedvědovo náměstí čeká revitalizace.

Táňa Pikartová

● Současné Nedvědovo náměstí dostalo název až v letech 1906-1934, a to Komenského. Od roku 1934 až do roku 1948 to bylo
Podolské náměstí jako upomínka na dříve samostatnou obec Podolí, připojenou k Praze v roce 1922. V roce 1948 se název změnil na Nedvědovo náměstí, k poctě MUDr. Miloše Nedvěda (19081943), docenta Karlovy univerzity, který byl význačným
odbojovým pracovníkem. Právě za spolupráci s domácím odbojem za německé okupace, byl nacisty zatčen a odvlečen do koncentračního tábora, kde zahynul.
● Západní stranu Nedvědova náměstí tvoří zadní trakt historicky i architektonicky cenné, památkově chráněné Podolské
vodárny architekta Antonína Engla.

● David Vávra, architekt, herec a spisovatel. Spolu s Milanem
Šteindlerem zakladatel divadla Sklep a spoluautor a zasvěcený
průvodce úspěšného televizního seriálu Šumná města, který se
vymykal jakýmkoliv stereotypům.
● Jako architekt se věnuje především obnovám budov, v menší
míře i navrhování nových budov pro bydlení.
● Podle Davida Vávry je kvalitní architektura hodna být v kontextu se starší architekturou. Moderní a dobré může koexistovat
se starým. V jeho dílech je v pozadí cítit inspiraci z období moderních proudů architektury ze začátku dvacátého století.
● V jeho ateliéru vznikají návrhy na domy hranaté i kulaté a jeho
rekonstrukce mají v sobě úctu k architektuře dob minulých.
Smysl pro humor, hravost, vyrovnaný nadhled a tolerance, to
jsou hlavní rysy Vávrových projektů.
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Institut Pavla Šmoka
otevřel v Braníku videotéku
Od konce října, symbolicky ve dnech, kdy by Pavel Šmok,
legendární český choreograf a zakladatel Pražského komorního
baletu, oslavil své pětadevadesátiny, je v Institutu Pavla Šmoka
v branickém Domě tanečního umění zpřístupněna nově
vybudovaná videotéka se studovnou.

Foto Institut Pavla Šmoka, Foto Karel Čejka
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Listy důvěrné Pavla Šmoka (Petr Koželuh
a Marcela Martiníková)

e zde možné získat přístup k některým
plně digitalizovaným materiálům pro
studium choreograﬁí Pavla Šmoka, Luboše Ogouna a dalších osobností. Prostory
nabízí prezenční studovnu s obsáhlým archivem tiskovin, fotograﬁí a videofondem choreograﬁí z éry Studia Balet Praha, a především Pražského komorního baletu.
Institut Pavla Šmoka spustil také webové
stránky Ballet Prague Heritage. V nové, moderně zpracované databázi, která se bude
postupně rozrůstat, najdou zájemci v tuto
chvíli dokumentaci k repertoáru éry Studia
Balet Praha (1964–1969). V brzké době při-

J

bydou choreograﬁe vzniklé v době působení
Pavla Šmoka v Basileji a dále i repertoár
Pražského komorního baletu. „Zpracovali
jsme většinu dokumentace z období souboru
Balet Praha – a její výběr také najdou zájemci
na nových webových stránkách Ballet Prague Heritage. Pohybujeme se v období 60. let,
proto mezi materiály dominují fotograﬁe a tiskoviny. Stále probíhá jejich katalogizace
a zatřiďování: je to běh na dlouhou trať a čeká
nás ještě pěkná řádka let práce, než zpracujeme dědictví obou souborů,“ řekla Ladislava
Dunovská Jandová, ředitelka Institutu Pavla
Šmoka a iniciátorka celého projektu. Institut

V polovině září byla slavnostně
zahájena stavba areálu Základní
školy Šeberov. Vznikne na
území městské části Praha-Šeberov, konkrétně na
pozemku ve vlastnictví hlavního
města, který se nachází mezi
Šeberovem a Hrnčířemi.

Školáci ze Šeberova se
mohou těšit na novou školu

C

Foto ŠJů, Wikimedia Commons

ílem záměru je zajistit zde dostatečnou kapacitu základního školství. Navíc objekt vzniká ve spádové oblasti,
kde se v příštích letech počítá s dalším demograﬁckým růstem obyvatelstva. Do ní lze
zahrnout i přilehlý okraj městské části
Praha-Kunratice. Šeberov je městská čtvrť
a katastrální území hlavního města v obvodu
Praha 4. „Navyšování kapacit mateřských
a základních škol se hned od začátku stalo
jednou z priorit naší koalice. Těší mě, že díky
naší usilovné práci na Šeberově bude stát
nová moderní školní budova včetně nové kuchyně s prostornou jídelnou, družiny, šatny,
knihovny nebo zázemí pro pedagogy. K tomu
tělocvična propojená s venkovním sportovištěm, které budou mimo školní výuku sloužit
místním k volnočasovým aktivitám. Velmi
důležitou součástí celého projektu je také výsadba nových stromů a vybudování vodního
prvku v areálu školy,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).
„Ve spolupráci s městskými částmi se průběžně snažíme řešit problematiku navyšo-

pokračuje i v nové sezoně v pořádání veřejných přednášek s pamětníky a členy Baletu
Praha či Pražského komorního baletu v rámci cyklu Toulky taneční historií.
Aktuálně zde také vzniká nová monograﬁe
„Pavel Šmok. Choreograf s duší básníka“, jejíž autorkou je Lucie Kocourková. Publikace,
která se soustředí na choreograﬁckou tvorbu
Pavla Šmoka a její vývoj již od prvních tvůrčích pokusů, bude slavnostně pokřtěna těsně
red
před Vánoci.

vání předškolních a základoškolských kapacit tam, kde je to skutečně potřeba, ať už
kvůli přirozenému demograﬁckému nárůstu, nebo ukrajinské migraci. Většina plánovaných investičních projektů vzniká
v okrajových částech Prahy, kam se stěhují
mladé rodiny a škol je tam zatím nedostatek.
Další navyšování kapacit mateřských a základních škol považuji za jednu z priorit
Prahy, proto v Šeberově z původních 14 kmenových tříd do budoucna počítáme s rozšířením až na možných 27,“ řekl pražský radní
pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).
Samotná budova školy bude rozdělena do
tří traktů ve tvaru písmene U a bude se skládat ze 14 kmenových tříd a dalších odborných učeben, dále zde vznikne jídelna s ku-

chyní nebo družiny, kabinety, šatny i knihovna. Na objekt školy navazuje tělocvična
propojená s venkovním sportovištěm a tribunou i byt školníka. Technologické provozy
navíc budou navrženy tak, aby škola mohla
být do budoucna ještě dostavěna až na celkovou kapacitu 27 kmenových tříd.
V areálu i ve vnitrobloku školy se počítá
s vysazením dostatečného počtu stromů i se
zbudováním fontány. Srážkové vody ze
střech budou odvedeny do retenční nádrže,
ze které bude možno provádět zalévání zeleně. U vytápění, které bylo původně naprojektováno jako klasické s využitím plynové
kotelny, se zase aktuálně řeší i kvůli současné složité situaci možnost záměny za tered
pelná čerpadla.
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Čtyřka podporuje instalace retenčních nádrží

rámci programu na podporu akumulace a využití
srážkových vod nabídla
pomoc při zadržováním dešťové
vody obyvatelům městské části.
Další projekty v oblasti hospodaření s dešťovými vodami se připravují. „Dosud jsme retenční
nádrže nainstalovali na základních školách Jílovská, Jižní, Jitřní, Na Planině a Filosofská. Letos
v září je doplnila retenční nádrž
s velkorysou podzemní vsakovací galerií v Základní škole
Školní,“ přiblížil výsledky víceletého projektu radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO).

Základní škola Jílovská má navíc, stejně jako šest největších
parků v Praze 4, vybudován systém automatických závlah. Ten
umožňuje efektivní postřik
v nočních a brzkých ranních hodinách, kdy je výpar nejmenší,
a pracovníci provozu školy se tak
mohou věnovat jiným činnostem
než ručnímu zalévání.
„Projekt instalace retenčních
nádrží do vybraných škol vznikl
již za mého předchůdce Ondřeje
Růžičky a já jsem s jeho pokračováním ani na okamžik neváhal. Jako hydrolog-vodohospodář si uvědomuji význam těchto

V

Zeď krčského hřbitova
je opět bez graffiti
rátit posprejované objekty města do původní podoby. To je cílem projektu,
který začátkem loňského července spustila Praha spolu se
svou městskou společností Technologie hlavního města Prahy
(THMP).
Pomáhá jim v tom aplikace
Bez grafﬁti, prostřednictvím které zasílají občané podněty na odstranění nejrůznějších tagů a obrázků z městských objektů. Ve
svém telefonu ji má staženo přes
tisíc uživatelů.
THMP od spuštění aplikace
přijala téměř sedm set podnětů.
„Na základě hlášení od občanů
jsme napříč Prahou vyčistili řadu
bytových domů i památkově
chráněných objektů. Mezi nimi
například zeď krčského hřbitova, Novoměstské hradby ze
14. století, pomník Barikádníci
v Praze 7, fasádu Vyšší odborné
školy a střední průmyslové školy
na Novém Městě, schodiště ve
vestibulu metra Černý Most ne-

Foto THMP

V

Aplikace Bez graffiti vrací
počmáraným stěnám původní
vzhled.
bo budovu metra Ládví,“ vyjmenoval pražský radní Jan Chabr
(TOP 09), který má projekt ve
red
své gesci.

Foto MČ Praha 4

Radnice Prahy 4 se dlouhodobě snaží aktivně čelit
následkům dlouhodobého sucha. Buduje
například podzemní retenční nádrže, které ve
srážkově příznivém období vodu zadrží a během
sucha ji poskytnou na zalévání zeleně anebo
prostřednictvím vsakovací galerie posílí zásoby
podzemní vody.

Retenční nádrž v areálu ZŠ
Školní
decentralizovaných opatření na
podporu zachytávání a využití
srážkových vod, a to nejen v období měnícího se klimatu, nýbrž
principiálně. Voda z městské kra-

jiny většinou zrychleně odtéká,
aniž by často byla jakkoliv ekologicky a smysluplně využita,“ doplnil Hrdinka.
Čtvrtá městská část kromě
toho nabídla svým obyvatelům
v letech 2019 a 2020 ve třech vlnách dotační program na podporu akumulace a využití srážkových vod, který zájemcům
pomohl se zadržováním (retencí) dešťové vody u jejich nemovitostí. „Účelem dotace bylo pořízení retenční nádoby na podporu
akumulace a využití srážkových
vod. Výše dotace byla 80 procent
pořizovací ceny retenční nádoby
s maximální dotací deset tisíc korun,“ upřesnil radní.
Tento dotační program využili
občané i ﬁrmy, kteří si s dotací
městské části pořídili 83 retenčních nádrží. Poptávka tak byla
v této oblasti uspokojena. Pokud
bude v příštích letech o malé nádrže z řad veřejnosti znovu zájem, městská část je připravena
red
program obnovit.
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Adventní koncerty na Nuselské radnici

etošní sérii Adventních
koncertů na Nuselské radnici zahájí 29. listopadu
koncertem Čas předvánoční
v muzikantských rodinách Duo
Beautiful Strings spolu se zpěvačkou Karolinou Janů.
Deset zpěváků Fine Gospel
Time se sólistkou Zuzanou Stir-

L

skou si připravilo na 8. prosince
koncert Čas předvánoční s gospelem. Členové divadla Ypsilon Jan
Jiráň, Jan Bradáč, a František
Uhlíř uvedou 15. prosince Čas
předvánoční s Ypsilonkou a Musica Florea představí divákům
22. prosince Hudbu barokního
red
adventu.

Foto Wikiedie.cz

V závěru listopadu zahajují tradiční a velmi
oblíbené Adventní koncerty na Nuselské radnici.
Zpomalit v předvánočním shonu a vychutnat si
čtyři podvečery krásné hudby mohou diváci od
29. listopadu. Vstupenky jsou již v prodeji na
pobočce Czechpointu v budově úřadu čtvrté
městské části na Antala Staška 80b.

Čas předvánoční v muzikantských rodinách představí Beautiful
Strings.

Vánoční příběh světel ve Žlutých lázních
Areál Žluté lázně v pražském Podolí se proměnil
ve vánoční park s názvem Světla vyprávějí…
Téměř 400 tisíc úsporných LED diodových žárovek
denně až do konce roku nabízí úchvatnou
podívanou, která návštěvníky zavede do
předvánočního pražského parku, kde uvidí přes
300 světelných instalací.
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16 do 20 hodin, vstupenky je
možné koupit i online.
Expozice nabízí scénicky
ztvárněný svět, připomínající ve
formě 2D i 3D světelných dekorací vánoční příběh a kouzelný

Foto Taiko 2x

iváci mohou procházet
světelnou expozicí plnou
zvířat z českých lesů
a parků, ale také výjevů z pražských ulic či vánočních symbolů.
Výstava je otevřená denně od

kraj vytvořený motivy s odkazem na symboly Prahy. Procházka vánočními Žlutými lázněmi
potrvá návštěvníkům nejméně
hodinu. V areálu připravili dekoratéři celkem 311 světelných
instalací, které díky tvaru LED
diody rozprostírají světlo do prostoru a celkově mají minimální
spotřebu.

Součástí parku je také naučná
stezka především pro děti s vánočním kvízem o hodnotné ceny,
která je připravená v rámci platformy iHřiště a vede celou expozicí. V době adventu mohou
návštěvníci přijít také na doprovodný vánoční program a do Žlutých lázní bude jezdit i svátečně
red
vyzdobená tramvaj a loď.
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Sběr oleje a tuků
z domácností
oužitý olej či další kuchyňské tuky v uzavřených
PET lahvích lze odevzdávat na následujících stanovištích
tříděného odpadu:
■ Nuselská 2/1
■ Podolská 116
■ Štúrova 25
■ Hlavní 114
■ Jílovská 424/31
■ Jeremenkova 90
■ Bítovská 11
■ Pod Lysinami 473/23
■ Roztylského náměstí 2386/5
■ Michelská 6/23
■ Na Veselí 738/34
■ Bartákova 38/118

P

■ Věkova 1200/52
■ Mezivrší 25/1449
■ Trnková 796
Nadále je zachována možnost
odevzdat použitý olej nebo další
kuchyňské tuky do sběrného
dvora nebo v rámci mobilního
sběru.
Odevzdané kuchyňské oleje se
pak recyklují. Různými postupy
je možné odpadní tuky recyklovat a použít například při výrobě
metylesteru, který se přidává do
nafty jako biopalivo. Další využití
těchto tuků je v kosmetickém
průmyslu, chemickém průmyslu
a gumárenství. Zdroj MČ Praha 4

Přerušení dodávky vody v oblasti
Praha 4 – Libuš
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 22. listopadu od 8 do 15 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 4 – Libuš.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Burianova 22/1; Dobronická 87/5, 48/11, 57/13, 191/17,
59/19; Husařská 482/3; Chladírenská 86/1 a V koutě
531/12, 121/15, 453/20, 98/22, 955/20a.

Přerušení dodávky vody v oblasti
Praha 4 a 10 – Záběhlice, Michle
● Dne 23. listopadu od 8 do 14 hodin bude přerušena dodávka
pitné vody v oblasti Praha 4 a 10 – Záběhlice, Michle.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích
Bojanovická; Hlavní 2744/130, 2732/145, 2729/151,
2725/153, 2728/159; Hrusická (celá ulice, kromě 2617/3a,
2521/14, 2522/26); Huťská; Choceradská 2950/1, 2949/3,
2972/10, 2750/21, 2749/23, 2748/25, 2747/27, 2746/29,
2745/31, 3214/44, parc. č. 2848/17; Choratická; K vodě
3186/2; Ke Spořilovu 3330; Krajánkova; Kremnická; Malovická; Měchenická 2540/5, 2566/30, parc. č. 2848/2; Na
Chodovci; Na lávce 3239/2a, parc. č. 2690/6; Podle náhonu
2364/2, 2365/4, 2401/6, 2402/8, 2383/10, 3154/49,
3294/55a; Postupická 3150/2, parc.č. 2848/273; Púchovská (celá ulice, kromě 2218/6 a 2219/8); Roztylské náměstí
2396/1, 2397/2, 2398/3, 2772/44, 2620/45, 2619/46,
2774/47, 2775/48; Střimelická; Trenčínská; Trnavská;
U mlýna; U záběhlického zámku 150/1, 3253/1a, 3229/1f,
3228/1g, 3227/1h, 3235/1i, 50/3, 3236/3a, 3153//11,
48/13, 233/15, parcelní čísla: 5/2, 5/4, 2863/1; Vrútecká;
Za potokem 3301/8; Zakrytá 1855, parc. č. 5697/456; Zárybničná; Zvolenská a Žilinská.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601
Zdroj PVK
274 274.

Kontejnery na drobná
elektrozařízení a baterie
■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská
■ Mečislavova 3 (na chodníku)

■ Podolská 17 (Nedvědovo náměstí)
■ Na Líše (parkoviště u školy)
Zdroj MČ Praha 4

Velkoobjemové
kontejnery
o VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové předměty.
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 pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.
1. prosince 16.00–20.00 hod.
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
2. prosince 16.00–20.00 hod.
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední
5. prosince 16.00–20.00 hod.
■ U Pernštejnských x Družstevní
■ Pod Dálnicí č. 1
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova
6. prosince 16.00–20.00 hod.
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Halasova x U Strže
■ Valtínovská x Hornokrčská
7. prosince 16.00–20.00 hod.
■ Pod Višňovkou
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
8. prosince 16.00–20.00 hod.
■ Michelská x U Michel.mlýna
■ Nad Les. divadlem x Němčická
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod lysinami 2 (u trafačky)
■ Pod Děkankou x Nad Spádem
9. prosince 16.00–20.00 hod.
■ Žilinská
■ Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)
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12. prosince 16.00–20.00 hod.
■ Pod Krč. lesem x Ružinovská
■ U Habrovky x U Krč. vodárny
■ M. Cibulkové x U Jed. ústavu
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
13. prosince 16.00–20.00 hod.
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Na Květnici
■ Baarova x Telčská
■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Korandova x Havlovického
14. prosince 16.00–20.00 hod.
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům
■ Horáčkova X Bartákova
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova
Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit odvoz odpadu. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního
města Prahy. Zdroj MČ Praha 4
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