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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

„Jedná se o budovu se značnou sym-
bolickou hodnotou. Velmi nás proto
těší, že po domluvě se zástupci

Prahy bude součástí projektu i veřejně pří-
stupné pietní místo, které bude minulost
spjatou i s touto budovou připomínat,“ řekl
Marek Bečička z Generali Investments CEE,

která objekt v Legerově ulici od letošního
dubna vlastní.

Dům s pohnutou historií
V budově bývalého prvorepublikového,

tehdy velmi známého a bohatými lidmi vy-
hledávaného sanatoria se v nedávné minu-

Bývalé Borůvkovo sanatorium, kde zemřeli
Jan Palach a Josef Toufar, čeká rekonstrukce 

Kromě pietního místa dnes zašedlého, nevzhledného domu
a kavárny s expozicí připomínající jejich památku tam nový
majitel vybuduje desítky bytů. Jejich součástí bude i sdílený
společenský prostor.

losti plánoval i hotel a několikrát změnila
majitele. Generali Fond realit, pro který bu-
dovu v hodnotě více bež 600 milionů korun
získala společnost Generali Invesments CEE,
ji společně s Artisou Developer CZ bude příští
dva roky rekonstruovat.

V bývalém sanatoriu už společnost zahá-
jila část přípravných a demoličních prací
k budoucí realizaci výjimečného projektu.
Vznikne zde v Česku první City Pop prostor,
což je koncept bydlení, který nabízí plně za-
řízené a vybavené byty se sdíleným společ-

pokračování na straně 3
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Průčelí rekonstruovaného domu v Legerově ulici.
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Soutěž na budoucí podobu mostu byla
vyhlášena 3. května loňského roku. Cí-
lem soutěžního dialogu bylo najít ře-

šení tříkolejného přemostění přes Vltavu
v místě stávajících železničních mostů. „Po-
žadavek na rozšíření na tři koleje v tomto
traťovém úseku vyplývá z aktualizované stu-
die proveditelnosti řešící zaústění 3. tranzit-
ního koridoru do železničního uzlu Praha,
kterou schválilo ministerstvo dopravy. Ta po-
čítá s výhledovým rozsahem dopravy, pro
který není současné dvoukolejné přemostění
postačující. Podmínkou bylo respektování
požadavků památkové ochrany v největším
možném rozsahu,“ uvedl generální ředitel
Správy železnic Jiří Svoboda.

„Jen málo železničních mostů na světě má
tak unikátní polohu a hodnotu jako ten na
Výtoni. Oceňuji výběr řešení pomocí archi-
tektonické soutěže a díky tomu i získání kva-
litního výsledku, který spojí břehy nejen pro
kapacitní železniční dopravu, ale zlepší kom-
fort také pro pěší a cyklisty. Další výhodou
nového řešení je vznik nové zastávky Praha-
-Výtoň, která umožní snadný přestup na
tramvajové linky. Velmi mě také potěšilo, že
vítězný návrh otevírá cestu k využití stávající
mostní konstrukce v jiném umístění a dou -
fám, že i tento přesun začne Správa železnic

připravovat,“ konstatoval náměstek praž-
ského primátora pro oblast dopravy Adam
Scheinherr (Praha sobě).

Hodnotící komisi tvořilo 11 členů. Vedle
zástupců Správy železnic a pražského ma-
gistrátu v ní také zasedli nezávislí odborníci
na mosty, kteří působí i jako pedagogové na
ČVUT, členové Klubu Za starou Prahu a ar-
chitekti. Hodnotící komise navíc spolupra-
covala s dalšími odborníky, například z Ná-
rodního památkového ústavu a druhé a páté
městské částí.

Navržené řešení mělo respektovat součas -
né technické požadavky s některými výjim-

kami, které byly stanoveny tak, aby soutěžní
návrhy mohly zahrnovat i zachování stávající
ocelové konstrukce. Toto řešení nebylo v rám -
ci zadání vyloučeno a také část posuzovaných
soutěžních návrhů s jejím využitím počítala.
Z hlediska celoměstského významu byla v za-
dání akcentována funkce mostu pro pěší
a cyklistické propojení obou břehů Vltavy,
kterou přemostění ostatně plní také v sou-
časné době. Důraz byl ale kladen i na navá-
zání pěších cyklistických tras na jejich po-
kračování. Současně měly být respektovány
požadavky na vznik nové železniční zastávky
na Výtoni, která bude sloužit jako přestupní
uzel mezi různými druhy hromad né dopravy,
zejména mezi vlakem a tramvají.

Po předložení konceptů a jejich vyhodno-
cení hodnotící komisí bylo na začátku letoš-
ního roku v souladu se soutěžními podmín-
kami rozhodnuto o snížení počtu řešení a do
další fáze soutěže postoupilo šest účastníků.
Ti poté představili hodnotící komisi své upra-
vené koncepty, v nichž zohlednili její dopo-
ručení k původně předloženým návrhům.
Následně na začátku září předložili svá fi-
nální řešení formou nabídky. S vítězem sou-
těžního dialogu bude uzavřena smlouva na
zpracování podrobnější studie, která bude
sloužit jako podklad pro zpracování doku-
mentace pro společné povolení stavby. red

Železniční most na Výtoni
dostane novou podobu
Vítězný návrh budoucí podoby tříkolejného přemostění přes
Vltavu v místě stávajícího železničního mostu na pražské Výtoni
představila veřejnosti Správa železnic. Základní podmínky pro
účast v takzvaném soutěžním dialogu splnilo všech dvanáct
přihlášených týmů architektů. Celková nabídková cena měla
v hodnocení váhu 20 procent, zbylých 80 procent připadalo na
kvalitu navrženého řešení. Jako nejlepší vybrala jedenáctičlenná
hodnotící komise návrh od společnosti 2T engineering. Ta nyní
zpracuje podrobnější studii, která bude sloužit jako podklad pro
vytvoření dokumentace pro společné povolení stavby.

Vizualizace opraveného železničního mostu přes Vltavu
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ným prostorem, na půli cesty
mezi pohostinností čtyřhvězdič-
kového hotelu a klasickým byd-
lením.

Investoři usuzují, že takové
bydlení je vhodné pro krátko-
dobé až středně dobé pronájmy,
pro lidi, kteří cestují do metro-
pole za prací, pro studenty,
mladé páry i seniory. Jedna
smut ná, zašedlá budova v Lege-
rově ulici se tedy, věřme, stane
místem, které ji oživí moderním
stylem.

Student Palach
a farář Toufar

Jan Palach v budově bývalého
Borůvkova sanatoria zemřel
krát ce poté, co se v lednu 1969
na Václavském náměstí upálil,
aby pomohl vyburcoval tehdejší
společnost k odporu proti ne -
svobodě a okupaci vojsky Varšav-
ské smlouvy. Farář Josef Toufar
v něm podlehl následkům mu-
čení Státní bezpečnosti v souvi-
slosti s takzvaným číhošťským
zázrakem.

V současné době je na budově
improvizovaný památník od Ota-
kara Duška, tváře obou dvou
slavných mužů s daty narození
a úmrtí. Po rekonstrukci býva-
lého sanatoria vznikne vedle pa-
mětní desky na fasádě domu
také pietní místo v interiéru pří-
zemní kavárny, kde bude umís-

těna vitrína s pamětními před-
měty a dobovými texty.

Soukromé
zdravotnické zařízení

Borůvkovo sanatorium, jehož
dvě budovy z roku 1882 byly
spojeny při rekonstrukci a do-
stavbě v roce 1931, sloužilo pů-
vodně jako soukromé zdravot-
nické zařízení pro zámožnější
prvorepublikové občany, kde se
prováděly i nelegální potraty.

Sanatorium se později změ-
nilo na kliniku popálenin a plas-
tické chirurgie. V budově později
sídlil Farmakologický ústav
a Ústav experimentální medicí -
ny Akademie věd. Krátkou dobu

Bývalé Borůvkovo sanatorium, kde zemřeli
Jan Palach a Josef Toufar, čeká rekonstrukce 

dokončení ze strany 1

INZERCE V2-1201

●Legerova ulice spojuje Nuselský most a Wilsonovu ulici. Větší
část ulice je v čtvrti Nové Město, další, a to od Římské ulice až
po Wilsonovu, je ve čtvrti Vinohrady. Ve směru ulice vedly v délce
šesti kilometrů novoměstské hradby. Ulice je součástí Severo-
jižní magistrály.

● Původní název ulice byl Táborská. Avšak 8. ledna 1923, při
příležitosti blížících se 80. narozenin prof. Louise Légéra, fran-
couzského spisovatele, slavisty a podporovatele samostatného
československého státu, byla přejmenována na Legerovu. Ač-
koliv se příjmení francouzského profesora čte jako [leže], vý-
slovnost názvu ulice je fonetická, tedy Legerova. Jedná se o zvy-
klost, Pražané totiž tak dlouho říkali Legerova, až se tento tvar
ustálil.

● V době druhé světové války se ulice jmenovala Havlíčkova,
v období komunistického režimu měla název Lidových milicí
a od roku 1990 se opět vrátila ke svému původnímu názvu Le-
gerova.

byla čím dál tím víc chátrající bu-
dova převedena i na hasičský zá-
chranný sbor, který také chtěl
budovu původně zrekonstruo -

vat, později ale k tomu určené
peníze vložil do výstavby hasič-
ské stanice v Modřanech a budo -
vu prodal. Táňa Pikartová/ČTK
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Současná fasáda domu připomíná úmrtí Jana Palacha a Josefa Toufara.
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Vnejkrásnějších kostelích
Prahy 2 se v závěru roku
koná hudební cyklus,

který druhá městská část po-
řádá pro všechny posluchače
zdarma. Adventní koncerty
v kostelích Prahy 2 přinášejí
posluchačům hluboký zážitek,
jsou zaměřeny na duchovní
hudbu. Radnice Prahy 2 chce
třemi bezplatnými koncerty
obohatit předvánoční čas všech,
kteří mají toto období rádi.

Komorní hudební cyklus se
v Praze 2 koná již devátým ro-
kem a pokaždé padne volba na
jiný sakrální prostor. Tentokrát
se hudební posluchači podívali
do kostela Panny Marie Sedmi-
bolestné (27. listopadu) a čeká
je ještě návštěva kostela sv. Ště-
pána (8. prosince) a kostela
sv. Václava na Zderaze (15. pro -
sin ce). Začátek každého z těch -
to koncertů je v 18 hodin.

Dramaturgie jednotlivých
koncertů se liší a žádný se ne-
opakuje. Sváteční atmosféru
navodí koncert v kostele sv. Ště-
pána, který má podtitul Barokní
inspirace v předvánočním čase.
Markéta Stivínová Kvartet za-
hraje díla Bacha, Quantze, Tele -

manna a Haydna. Náladu umoc -
ní překrásný interiér kostela,
který založil Karel IV. Tomu to
kostelu a dalším byly věnovány
drobné publikace v ka pesním
formátu, které měst ská část
Praha 2 vydává od roku 2014
jako dárkové předměty.

V jednom z nejstarších sva-
tostánků v Praze 2, v kostele
sv. Václava na Zderaze, se usku-
teční závěrečný koncert hudeb-
ního cyklu. Za varhany usedne
Přemysl Kšica a doprovodí mez-
zosopranistku Sylvu Čmugro-
vou, na akordeon zahraje Ladi-
slav Horák a průvodní slovo
bude mít Zdeněk Hazdra.

Zazní průřez duchovní hud-
bou skladatelů různých staletí
od Händela a Bacha po Barthol-
dyho.

Cyklus adventních koncertů
přitáhl už hned při svém prv-
ním ročníku v roce 2014 pozor-
nost k chrámům v Praze 2. Nej-
prve ke gotickým, později se
přidávaly i novější prostory
a sta la se z toho milá předvá-
noční tradice. Kdo se ještě nik -
dy nezúčastnil, měl by mít na
paměti, že je třeba se teple ob-
léci. red

Adventní koncerty Prahy 2 rozezní vzácné kostely
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O to, aby jeho jméno ne-
upadlo v zapomnění, se
nyní snaží jeho dcera Ja -

na Zachová. Ta se i pravidelně
zúčastňuje Dne válečných vete-
ránů, který městská část Praha 2
pořádá každoročně 11. 11. na
náměstí Míru (na snímku Jana
Zachová se starostkou Alexan-
drou Udženija). Všechny památ -
ky na otce má pečlivě uschované,
a to včetně jeho deníků, kde si
poznamenal: „Každý z nás chtěl
dokázat, že československý ná-

rod je hoden svobody, že za ni
chce a bude bojovat až do svého
konce. Byli jsme skutečnými spo-
jeneckými vojáky a prokázali
jsme britské říši dobré služby.
A tím i vlastní zemi, a toto sebe-
vědomí, které nás naplňuje, nám
nesmí nikdo brát a vzít.“

Karel Janšta se narodil jako syn
zemědělského dělníka v Troub -
sku u Brna. Zemřel 10. ledna
1986 v Praze, kde žil až do své
smr ti ve funkcionalistickém do -
mě v Žit  né ul. čp. 2055/32.

Od 10. září 1940 se už zapojo-
val do prvních leteckých bojo-
vých úkolů 311. bombardovací
perutě RAF. Odlétal předepsaný
turnus 200 hodin a jako  instruk-
tor vedl výcvik nových posádek
ve střelbě. Do převzetí moci ko-
munisty se s ním počítalo pro
vyš ší funkci v nové poválečné
vládě. 

Z armády byl vyřazen v ro ce
1952, poté pracoval manuálně
jako asfal tér a dlaždič. Pádu ko -
munis mu se, bohužel, nedožil.

V ro ce 1991 byl rehabilitován
a prezidentem V. Havlem pový-
šen in memoriam na plukovníka
letectva. Jana Zachová vzpomí -
ná, že na životní nespravedlnost
si nikdy nestěžoval: „Táta měl
šťastnou povahu, že si na všem
špatném dokázal najít něco dob-
rého. Nikdy si na nic nestěžoval
a nespravedlnost bral s tím, že
takový je život. Vážil si toho, že
zůstal naživu. Táta viděl padnout
přes 500 kamarádů. Naučilo ho
to vážit si každého dne.“ red

Létal k nebesům, komunisté ho poslali
asfaltovat silnice
Městská část Praha 2 odhalí 8. prosince pamětní
desku letci RAF, plukovníkovi in memoriam Karlu
Janštovi na budově domu v Žitné ulici č. 32, kde
žil až do své smrti. O rok dříve odhalila pamětní
desku armádnímu generálovi Karlu Janouškovi
v ulici Malá Štěpánská. Radnice Prahy 2 se tak
snaží napravovat fatální křivdy, které na
československých vojácích bojujících v řadách
britského Královského letectva napáchal
komunistický režim. Fo
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Úřady práce registrují
v posledních týdnech zvýšený
zájem o příspěvek na bydlení.
Stále ale jsou lidé, kteří
o pomoc od státu v aktuální
finanční tísni neumějí nebo
nechtějí žádat. V takové situaci
lze požádat o příspěvek na
bydlení. Nárok na něj vzniká
v případě, jestliže náklady na
bydlení jsou vyšší než 30 %
čistých příjmů žadatele (v Praze
je to 35 %). Do nákladů na
bydlení se započítává nájem,
energie a služby spojené
s bydlením (elektřina, plyn,
vodné a podobně).

Zároveň nesmějí tyto čisté příjmy pře-
sáhnout částku normativních nákladů
na bydlení (tzv. normativy). Ty stano-

vují přiměřenou částku všech nákladů na
bydlení, tedy průměrné výdaje podle počtu
členů domácnosti a velikosti obce. Příspěvek
mohou získat lidé, kteří bydlí ve vlastním
nebo pronajatém bytě či domě. Vztahuje se
i na lidi, kteří trvale žijí na své chatě či cha-
lupě, případně bydlí v bytě či domě na zá-
kladě věcného břemene. V dané nemovitosti
nemusí mít trvalý pobyt.

Příspěvek teď získáte díky zjednodušené
žádosti mnohem rychleji. Nově stačí pouze
jedna žádost. Náklady na bydlení a příjmy
rodiny se teď prokazují pouze jednou za půl
roku. O tento příspěvek můžete zažádat až
tři měsíce zpětně.

K dispozici je  infolinka Úřadu práce ČR
na čísle:  950 194 444. Je v provozu každý
všední den od 8.00 do 20.00.

Odborné poradenství v konkrétní životní
a finanční situací také mohou poskytnout
pracovníci humanitního odboru ÚMČ Pra -
ha 2, nám. Míru 600/20. K osobní návštěvě
využijte úřední dny (pondělí a středa), 2. pa -
t ro, kancelář č. 208, 210 a 211. Spojit se
s úředníky Prahy 2 telefonicky můžete od
pondělí do pátku v pracovní době na bez-
platné telefonní lince 800 600 604.

Radnice Prahy 2 nyní přichází
s novinkou, která spočívá
v propojení s úřadem práce.

Finanční pomoc od státu potřebuje stále
víc lidí. V aktuální finanční tísni se nyní nově
ocitá i část střední třídy. Stále ale platí, že
nejohroženější skupinou zůstávají samoži-
vitelé, senioři a osoby s postižením nebo v in-
validním důchodu.

Příspěvek na bydlení je finanční pomoc od
státu, který pomáhá zabránit ztrátě bydlení,
což je z hlediska sociálních jistot lidí priorita
číslo jedna. Jde to i jinak: Radnice Prahy 2
nyní z iniciativy radní Jitky Urbánkové při-
chází s novinkou, jak vzájemně propojit na-
bízené sociální služby Úřadu městské části
Praha 2 a úřadu práce pro Prahu  2 a 3. Obě
instituce začaly spolupracovat tak, aby klient
na Úřadu práce Prahy 2 a 3 dostal mimo jiné
i informace o možnostech získání sociálního
bydlení v Praze 2 od městské části (Úřadu
Prahy 2). Jde to i naopak, když někdo přijde
na radnici Prahy 2, lze ho informovat o mož-
nosti získat příspěvek na bydlení prostřed-
nictvím úřadů práce.

„Naším cílem je komplexní péče o občana
a zefektivnění sociálních služeb pro lidi, kteří
se dostali do svízelné situace,“ říká radní pro
bytovou politiku Prahy 2 Jitka Urbánková.
„Do problémů se dostávají i lidé, kteří je dříve

neměli a je pro ně obtížné připustit si mož-
nost, že potřebují pomoc od státu. Dnes už
není výjimkou, že složitou situaci prožívají
i rodiny, kde oba z páru vydělávají,“ potvr -
zuje ředitelka Úřadu práce Prahy 2 a 3 Marie
Züglerová.

Městská část Praha 2 hledá i další nové
formy pomoci pro své rezidenty. Proto již
oslovila zaměstnavatele se sídlem v Praze 2,
kteří nabízejí volné pracovní pozice, aby ob-
čanům mohla nabízet přímý kontakt s po-
tencionálními zaměstnavateli. Lidé, kteří
ztra tí bydlení a práci, se totiž propadají na
úplné dno.

„Právě tomu chceme zabránit. Nechceme
nechat bez pomoci lidi, kteří dosud nikdy
o sociální dávky nežádali, jsou aktivní, chtějí
pracovat, ale momentálně se ocitli ve finan -
ční tísni,“ poznamenává radní Jitka Urbán-
ková. „Vidíme, že řada lidí ani netuší, že mají
na příspěvek na bydlení nárok. Z nějakého
důvodu nevyužívají možnost, že kdo dá
v Praze za bydlení více než 35 % svých pří-
jmů, doplatí mu rozdíl stát,“ dodává Marie
Züglerová. red

Praha 2 spolupracuje s úřadem práce

● Seniorka 75 let, bydlí v nájmu
V bytě 3+1 v činžovním domě bydlí už
40 let, celkem platí včetně energií a po-
platků 18 tisíc korun. Důchod má seniorka
17 tisíc korun + vdovský šest tisíc korun,
celkem tedy 23 tisíc korun. Může získat
příspěvek 6500 korun měsíčně.

● Dva senioři ve věku 76 a 77 let 
Bydlí v bytě 3+1 v panelovém domě, celkem
platí včetně energií a poplatků 18 tisíc ko-
run. Muž má důchod 20 tisíc korun, žena
17 tisíc korun.Může získat příspěvek
5180 korun měsíčně.

● Rodina ve složení matka, otec a dvě
děti (osm let a středoškolák 15 let)
Platí nájem v bytě 4+1 ve výši 30 tisíc ko-
run, celkový příjem rodičů je 60 tisíc korun
čistého. Může získat příspěvek přibližně
3900 korun měsíčně.

● Samoživitelka, dvě děti na základní
škole
Žije v nájmu v družstevním bytě 3+1, kde
za poplatky a energie dá měsíčně 27 tisíc
korun. Její plat je 32 tisíc korun čistého,
ještě chodí uklízet za cca tři tisíce korun
čistého, vydělá tedy celkem 35 tisíc korun

čistého. Může získat příspěvek přibližně
5750 korun měsíčně.

● Nezaměstnaný s podporou 14 tisíc
korun čistého
Bydlí už několik let v nájmu v bytě 2+1, kde
se platí 19 tisíc korun celkem. Než skončil
v zaměstnání, jeho plat stačil, teď ale nemá
na zaplacení. Může získat příspěvek při-
bližně 5000 korun měsíčně

Pozn.:
Všechny uvedené částky jsou za měsíc.

Kdo může získat příspěvek na bydlení?
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Velkoobjemové
kontejnery v Praze 2

Ulice Datum Od Do
■ Sázavská 13 pondělí 5. 12. 15.00 19.00
■ Polská 36 úterý 6. 12. 15.00 19.00
■ Římská x Italská středa 7. 12. 15.00 19.00
■ Vocelova čtvrtek 8. 12. 15.00 19.00
■ Pod Slovany x Trojická pátek 9. 12. 15.00 19.00
■ Ostrčilovo náměstí pondělí 12. 12. 15.00 19.00
■ Neklanova 30 úterý 13. 12. 15.00 19.00
■ Štěpánská x Na Rybníčku středa 14. 12. 15.00 19.00
■ Chodská x Korunní čtvrtek 15. 12. 15.00 19.00
■ Chopinova x Krkonošská pátek 16. 12. 15.00 19.00
■ Na Bojišti sobota 17. 12. 10.00 14.00
■ Na Zderaze 7 sobota 17. 12. 10.00 14.00
■ Lublaňská x Koubkova pondělí 19. 12. 15.00 19.00
■ Sarajevská x Rejskova pondělí 19. 12. 15.00 19.00
■ Anny Letenské 13 úterý 20. 12. 15.00 19.00
■ Londýnská x Rumunská úterý 20. 12. 15.00 19.00
■ Jaromírova x Svatoplukova středa 21. 12. 15.00 19.00
■ Na Kozačce čtvrtek 22. 12. 15.00 19.00
■ Trojanova 7 čtvrtek 22. 12. 15.00 19.00
■ Záhřebská x Americká pátek 23. 12. 15.00 19.00
■ Slezská x Blanická středa 28. 12. 15.00 19.00
■ Na Hrobci čtvrtek 29. 12. 15.00 19.00

Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny
pouze ve vymezeném ča-

sovém úseku, který je uvedený
níže v harmonogramu vedle
data. Po uplynutí této doby bude
kontejner odvezen. Kontejner
může být odvezen i dříve, pokud
je již zcela naplněn. V místě při-
stavení je přítomný obsluhující
pracovník. Do velkoobjemových
kontejnerů (VOK) 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

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 

Stále je přístupný sběrný
dvůr v Perucké ulici
2452/10, Praha 2. Sběrný

dvůr slouží pro obyvatele Prahy
k bezplatnému odkládání vybra-
ných druhů odpadů a vyřaze-
ných elektrických a elektronic-
kých zařízení. Provozní doba
sběrného dvora je letním čase od
pondělí do pátku od 8.30 do
18.00 hodin a v sobotu od 8.30
do 15.00 hodin.

Nelze zde odevzdávat nebez-
pečné složky stavebního odpadu.
Sběrný dvůr rovněž zásadně ne-
přijímá 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 vám poradí se správným
uložením odpadu do příslušného
kontejneru, resp. sběrné nádoby.
Pražané mají také možnost za-
jistit si odvoz objemného odpa -
du, jako je například rozměrnější
nábytek, elektrošrot, kovový
a dřevěný odpad, písemnou ob-
jednávkou zaslanou faxem na
číslo 236 040 003, e-mailem na
adresusbernydvur@komwag.cz,
poštou nebo osobně na sběrném
dvoře. Zdroj MČ Praha 2

Sběrný dvůr
v druhé městské části

Zpětný odběr
elektrozařízení

Místem zpětného odběru
elektrozařízení na úze -
mí Prahy 2 je Sběrný

dvůr hl. m. Prahy, Perucká 10,
Praha 2. Zpětný odběr elektro-
zařízení je zdarma.

Elektrozařízení lze také ode-
vzdat ke zpětnému odběru ve
všech Sběrných dvorech hl. m.

Prahy a do stálých červených
kontejnerů umístěných na veřej-
ném prostranství:
■ Slezská 9
■ Jana Masaryka 7
■ Botičská 10
■ Sekaninova (pod Nuselským
mos tem)

Zdroj MČ Praha 2
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Jak správně likvidovat léky
● Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet. V žádném případě
není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně
s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod.
● Při odlo žení do popelnice s komunálním odpadem hrozí ná-
sledné prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí
do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do
vody a je velmi obtížné je z vody následně odstranit.
● Jediným správným způsobem je odevzdání léků v lékárně,
případně ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.
Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Zdroj SUKL
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