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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 2

Před chátrajícím nádražím Vyšehrad,
ze kterého odpadávají kusy omítek, je
nyní z bezpečnostních důvodů naista-

lovaná podél chodníku bariéra. Majitel budo -
vy i přesto, že je jeho budova je v havarijním
stavu, nekomunikuje.

Historická památka
v tristním stavu

Každým dnem je budova  nádraží Vyše-
hrad v horším stavu. Už několik let je kolem

ní hrazení, nyní přibylo další. Část zdiva totiž
padá nejen na chodník ale i na přilehlou vo-
zovku, po které jezdí stovky aut denně.

Dvojka se proto, ve spolupráci s Technic-
kou správou komunikací, rozhodla hrazení
posunout i do vozovky a městská část sou-
časně podala trestní oznámení pro podezření
z obecného ohrožení z nedbalosti.

Majitelem památky je kyperská společ-
nost, která však dlouhodobě s českými úřady
nekomunikuje a vypadá to, že by jí snad ani

Kvůli zdevastovanému nádraží
Vyšehrad podala Dvojka žalobu 

Radnice se k podání trestního oznámení rozhodla poté, co
se nedávno zřítilo zdivo budovy a zasáhlo chodník a místní
komunikaci.

nevadilo, kdyby se historická budova vyše-
hradského nádraží sesunula k zemi.

V ohrožení chodci i motoristé
Vzhledem k tomu, že z budovy odpadává

zdivo, nechala Dvojka umístit na přilehlý
chodník zátarasy už v prosinci loňského
roku. Pro bezpečí chodců byl odstraněn také
přístřešek tramvajové zastávky Albertov,
která byla umístěna hned před nádražím.

„Rozhodnutí o uzavření chodníku vzešlo
z vyhodnocení rizik souvisejících s aktuál-
ním stavem nádraží,“ uvedla v prosinci tis -
ková mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. O tři
měsíce později se situace opakuje, tentokrát

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 2

Druhá městská část ustoupila
od svého záměru komplexní
revitalizace území, které se
nachází mezi ulicí Horská
a novoměstským opevněním.
Rozhodnutí schválili radní
Prahy 2 na svém únorovém
jednání.

Vzhledem k nemožnosti predikce dal-
šího ekonomického vývoje lze mít za
to, že předpokládané investiční ná-

klady na stavební realizaci projektu jsou
v původně avizované výši již nereálné. „Znač -
né navýšení cen veškerých služeb a mate -
riálů a stále rostoucí inflace by měly zásadní
dopad na výslednou cenu navazující inves-
tiční části projektu. Navrhovaná úpra va,
která vyšla z architektonické soutěže, by
vzhledem k finanční náročnosti absolutně
neodpovídala původnímu očekávání radnice,
a proto v ní nebudeme pokračovat,“ vysvětlil
rozhodnutí místostarosta Prahy 2 Jan Kolář
(ANO), který má ve své gesci mimo jiné ob-

last volnočasových aktivit. Záměr revitali-
zace parku U Hradeb zveřejnila radnice na
konci roku 2020, kdy v této souvislosti vy-
hlásila otevřenou architektonickou soutěž.

V konkurenci osmi soutěžních návrhů na-
konec zvítězil návrh architektů Miroslava Ci-
kána a Pavly Melkové z ateliéru MCA. Vítěz -
ný návrh počítal s celkovou revitalizací parku
včetně demolice Kuželny, která se nachází
ve velice špatném technickém a stavebním
stavu.

„V současné chvíli jsme si vyžádali posudek
stavu historické Kuželny z pohledu statiky
a dodržování stavebních norem. Přestože
jsme z ekonomických důvodů od celkové re-
vitalizace parku U Hradeb ustoupili, budeme
hledat náhradní řešení pro tuto lokalitu. Pře-
jeme si, aby území i nadále poskytovalo re-
kreačně-sportovní využití a aby sloužilo co
nejširší skupině občanů Dvojky. Území má
potenciál doplnit již zrekonstruovanou spod -
ní část parku Folimanka, kde jsme v loňském
roce otevřeli tolik oblíbený volnočasový areál
Jammertal,“ dodal místostarosta pro oblast
financí a správy majetku Jan Korseska
(ODS).

Již začátkem roku deklarovali radní druhé
městské části ve svém v programovém pro-
hlášení, že Praha 2 bude plánovat jen takové
investice, které budou mít přínos pro život
občanů s ohledem na ekonomickou náklad-
nost. Radní si také stanovili hlavní priority,
mezi které řadí: hospo dárnost a rozpočtovou
odpovědnost v dlouhodobém výhledu; mo-
derní a otevřenou správu; efektivní správu
majetku; stabilizaci rezidentů; řešení v ob-
lastech dopravy, bezpečnosti, životního pro-
středí a využití veřejného prostoru. red

Příspěvková organizace Centrum sociál -
ních služeb Praha 2 dlouhodobě vyka-
zuje vysoký převis poptávky občanů

druhé městské části po volných kapacitách
v domově seniorů a nedisponuje lůžkovou
kapacitou pro klienty, kteří potřebují péči se
zvláštním režimem. Nové centrum sociál-
ních a zdravotních služeb Nový domov by
mě lo po dokončení lůžkovou kapacitou plně
nahradit stávající domovy pro seniory v uli-
cích Máchova a Jana Masaryka.

„Multifunkční seniorské centrum sociál-
ních a zdravotních služeb nabídne vše po-
třebné pod jednou střechou. Pobytové služ -
by, domov pro ty, kteří potřebují péči se
zvláštním režimem, poradnu, denní staci-
onář, jídelnu a doplňkové služby pro klienty
i jejich rodiny. Díky tomuto projektu dojde
k navýšení kapacit a zkvalitnění služeb Cen-

tra sociálních služeb Praha 2. Projekt jde
ruku v ruce s nejmodernějšími přístupy
a trendy v oblasti sociální péče a ubytování
je v tomto duchu koncipováno formou do-
mácností a komunitního bydlení. Přinese
také tolik potřebnou specializovanou péči
i pro ty, kteří trpí Alzheimerovou chorobou
a jinými neurodegenerativními onemocně-
ními,“ uvedla při prezentaci projektu Nového
domova starostka Prahy 2 Alexandra Udže-
nija (ODS).

Praha 2 v rámci přípravy projektu spo -
lupracuje s předními kapacitami v oboru.
Jedním z odborných garantů projektu je
přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fa-
kultní nemocnice v Praze docent Martin
Ande rs, který unikátní koncept Nový domov
a jeho uspořádání na principu domácností

podporuje: „Z projektu nového seniorského
centra, které respektuje moderní doporučení
a je inspirováno zahraničními zkušenostmi,
jsem nadšený. Dle mého názoru je to ta
správ ná cesta, jak zajistit důstojné pod-
mínky lidem, kteří z různých důvodů již ne-
dokážou zvládnout běžný život svými silami,
a to ani za podpory svých nejbližších. Už teď
se těším na spolupráci při využití modelu
denního stacionáře. Medici naší fakulty tak
získají cenný reálný pohled na komplexní
péči o nemocné postižené demencemi,“ po -
dot kl docent Anders, který prezentoval mi -
mo jiné alarmující statistické predikce pre-
valence Alzheimerovy nemoci do roku 2030.

Radnice Prahy 2 předpokládá, že k výběru
zhotovitele stavby by mohlo dojít v roce
2025, a první klienti by služby Nového domo -
va mohli využívat v roce 2029. red

Park U Hradeb se opravy nedočká

Dvojka představila
Nový domov pro seniory
Radnice Prahy 2 představila zájemcům z řad zastupitelů městské
části i veřejnosti detaily projektu výstavby nového Centra
sociálních služeb Prahy 2 – Nový domov. Tento jedinečný evropský
projekt v budoucnu nahradí stávající domovy pro seniory
v Praze 2, zefektivní provoz a poskytované služby, a rozšíří tolik
potřebné lůžkové kapacity pro seniory. V
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3 Zpravodajství z Prahy 2

ale odpadávající kusy zasahují až
do vozovky.

„Z fasády nádraží Vyšehrad
odpadly další kusy, které opět
dopa dly až na silnici. Okamžitě
jsem kontaktoval úřad Prahy 2
a z odboru výstavby a z krizové -
ho řízení vyjeli na místo,“ infor-
moval člen majetkové komise
a opoziční zastupitel Prahy 2 Ja-
roslav Němec (Piráti).

Na místo se následně vypravili
mimo jiné zástupci Dvojky, Tech-
nické správy komunikací a sta-
tik.

„Na okamžitém rozšíření do-
savadních opatření vedoucích
k zajištění bezpečnosti samot-
ného okolí objektu i provozu na
přilehlé pozemní komunikaci se
shodli při kontrolní prohlídce zá-
stupci městské části Praha 2,
magistrátu, TSK a firmy Dlaždič-
ské a asfaltérské práce Praha.
Místního šetření se zúčastnil
i při volaný statik, který měl mož-
nost posoudit havarijní stav ne-
movitosti detailněji z vysoko-
zdvižné plošiny, kterou poskytli
pražští hasiči,“ vysvětlila Zoulo -
vá. „Nově došlo k rozšíření dosa-
vadního záboru přilehlého chod -
níku, který se nyní vztahuje i na
část přilehlé vozovky. Oplocení
objektu se zvýšilo a ohrazená
část sahá až k samotnému os-
trůvku tramvajové zastávky.
Budo va bývalého nádraží i její
bezprostřední okolí je také pod

zvýšeným dozorem Městské po-
licie hlavního města Prahy,“ do-
plnila.

Majitel bez českého
zastoupení

„Postup státní správy se ještě
více zkomplikoval se změnou
vlastníka. Současný majitel ne-
movité kulturní památky kyper-
ská společnost MIQUELIRA
LIMI TED nemá právní zastou-
pení v České republice a s úřady
téměř vůbec nekomunikuje. Do-
ručování jakýchkoli správních
rozhodnutí je tak velice kom pli -
kované a zdlouhavé,“ uvedla
mluv čí Dvojky.

S ohledem na aktuální situaci
se proto městská část Praha 2

dokončení ze strany 1

INZERCE V2-0301

Kvůli zdevastovanému nádraží
Vyšehrad podala Dvojka žalobu 

● V roce 1888 vznikla z původního nákladiště na trati pod Vy-
šehradem zastávka, která hned na začátku 20. století, v letech
1904−1905, získala novou budovu. Ve stylu geometrické secese
ji navrhl architekt Josef Heindl. Stavba měla osově symetrickou
fasádu se zdůrazněnou střední částí, kterou doplňovaly dvě vě-
žové nástavby s nižšími bočními křídly. Na straně kolejiště bylo
po celé délce kryté nástupiště se střechou nesenou zdobenými
litinovými sloupy. Vysoký násep umožnil zřízení vstupu na ná-
stupiště podchodem přímo z ulice. Nádraží Vyšehrad sloužilo
svému čelu až do roku 1960, kdy dráhy stanici Vyšehrad zrušily
a budovu využívaly jako výpravnu. 

● Hlavní budova s čekárnou a strážním domkem je od prosince
2000 zapsána do Seznamu nemovitých památek. Vzhledem
k tomu, že je budova v rozkladu, Národní památkový ústav ji
zařadil na seznam ohrožených nemovitých památek. 

rozhodla podat trestní oznámení
pro trestný čin obecné ohrožení
z nedbalosti. „Všechny náklady

na zabezpeče ní objektu budou
nyní vymáhány po vlastníkovi,“
dodala. Táňa Pikartová/ ČTK

Ze zdevastované budovy padají kusy omítky na chodník i na silnici.
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4Zpravodajství z Prahy 2

Volně poházené injekční
stříkačky a jiné kontaminované
předměty po drogově závislých
v parcích a ulicích představují
známou hrozbu. Sběr takového
materiálu patří k běžné náplni
práce strážníků městské policie.

Ti pravidelně kontrolují předem vytipo-
vané lokality nebo místa, na která upo-
zorní ÚMČ Praha 2 či sami občané.

Podle potřeby několikrát ročně organizuje
Městská policie ve spolupráci s MČ Praha 2
bezpečnostní akce s názvem Jehla. V lednu
proběhly na Dvojce v předem určených ob-
lastech hned dvě takové akce, při kterých
stráž níci zkontrolovali celkem 15 lokalit.  

Z dlouhodobého hlediska počet nálezů ne-
bezpečných předmětů v parcích a na ulicích
Dvojky klesá. Situaci se daří zlepšovat díky
vynikající spolupráci radnice, Městské policie
a neziskových organizací, které působí přímo
v terénu. „V Praze 2 nám na veřejném pro-
storu záleží. Chceme bezpečný prostor bez

zbytečných rizik. Proto na území městské
části propojujeme jak represivní složky, tak
i preventivní složky pomoci pro osoby užíva -
jící návykové látky. Dlouhodobě spolupracu-
jeme s vysoce profesionálními poskytovateli
služeb. Máme srovnání s dalšími městskými
částmi a jsem rád, že si v tomto ohledu ve-
deme dobře,“ říká místostarosta Prahy 2 pro
oblast bezpečnosti Michal Zuna. 

V oblasti prevence spolupracuje městská
část s organizacemi Progressive, Drop In
a Sananim. Jejich terénní pracovníci se v uli-
cích městské části pohybují denně, komuni-
kují s uživateli návykových látek, poskytují
jim základní poradenství a směrují je k další
pomoci. Velkou část své práce, která se za-

měřuje na mírnění škod ve veřejném pro-
storu, věnují pracovníci terénních programů
také sběru a odborné likvidaci volně pohoze-
ných použitých injekčních stříkaček. 

V lokalitách, kde se obvykle injekční stří-
kačky a podobné předměty nacházejí, insta-
lovali v letech 2017–2022 zástupci městské
části Praha 2 ve spolupráci s organizací Pro-
gressive celkem šest bezpečnostních sběr-
ných kontejnerů. Ty jsou přístupné 24 hodin.
Využívat je mohou nejen uživatelé návyko-
vých látek, ale k odborné likvidaci naleze-
ného infekčního materiálu i terénní pracov-
níci a stráž níci městské policie. red

Umístění bezpečnostních kontejnerů
● Karlovo náměstí (2)
● ulice Pod Slovany (1)
● u Nuselských schodů (1)
● podchod u Státní opery (1)
● nájezd na cyklostezku U Bulhara (1)

Rada občanům: Při nálezu jehly nebo stří-
kačky se sami o sběr nepokoušejte, vždy my-
slete na vlastní bezpečnost. Obraťte se na
Městskou policii, případně na úřad městské
části nebo organizace Progressive, Sananim
nebo Drop In.

Dvojka chce bezpečný
veřejný prostor bez zbytečných rizik

Až v září 2023 přijdou do základní
školy u sv. Štěpána noví prvňáčci, za-
sednou ve třídě vonící novotou. Měst-

ská část Praha 2 pro ně staví nové pavilonové
učebny v zeleni. Vyhoví tak velkému zájmu
o studium v této historické škole, kterou za-
ložil v roce 1348 Karel IV. a která klade na
první místo vzdělání, sebevědomí a slušnost.
Výstavba nových pavilonů umožní přijmout
o 48 žáčků víc, což je dobrá zpráva. 

V objektu, který bude zbudován převážně
z přírodních materiálů, vzniknou dvě plno-
hodnotné učebny pro prvňáčky, jedna menší
pro výuku jazyků a chybět nebude ani záze -
mí pro žáky i učitele (kabinet, šatny a toa le -
ty). Použité materiály a technologie pomo-
hou v letním období zamezit nadměrnému
přehřívání budovy, v zimě budou působit
jako tepelná izolace. Samotný výukový pro-
stor bude v přímé návaznosti na přilehlou
zeleň. V učebnách se tak budou moci děti
mimo jiné vzdělávat v oblasti ochrany život-
ního prostředí a ekologie, venkovní prostor
pak nabídne možnost k pěstování vlastních
produktů nebo pozorování přírody. 

„Základní škola ve Štěpánské patří mezi
nejvyhledávanější pražské školy. Vedle kla-
sické výuky nabízí žákům i bohaté mimo-
školní aktivity. Oblibě se těší zejména školní
florbalový oddíl nebo šachový kroužek. Jeho
členové dosahují dlouhodobě vynikajících vý-
sledků nejen v pražských soutěžích. Vedle
standardní výuky ve škole probíhá i výuka
ukrajinských dětí a budova je tak už opravdu
na pokraji svých kapacit. Nový pavilon tak
zajistí prvňáčkům tolik potřebný klid. Pokud
půjde vše podle plánu, noví žáčci zasednou
do lavic už na začátku příštího školního ro -
ku,“ uvedla k příležitosti starostka Alexan -
dra Udženija. Celkovým pojetím půjde o no-
vátorský počin. Pavilony budou z přírodních
materiálů, část zdí bude prosklená, takže
děti uvidí do zahrady, kde se budou při hez-
kém počasí někdy i učit. „ Střecha bude ze-
lená, děti si tam budou pěstovat bylinky, bu-
dou tam pozorovat hmyzí hotel a myslím, že
naši prvňáčci tu prožijí dny plné radosti,“
uvedla ředitelka školy Jana Páčová.

Nové pavilony budou stát na pozemku, je-
hož vlastníkem je Arcibiskupství pražské.

Stavba začala 8. února poklepáním na zá-
kladní kámen, kterého se zúčastnili zástupci
radnice Prahy 2, pražského arcibiskupství
a svatoštěpánské školy. „Většina našich škol-
ních budov se nachází v historických zástav-
bách a vztahuje se na ně památková ochrana.
O to víc si vážím vstřícnosti Arcibiskupství
pražského, díky kterému můžeme celý pro-
jekt realizovat,“ uvedl  místostarosta Prahy 2
Jan Korseska, který vedl úspěšná jednání
s Arcibiskupstvím pražským. red

Nové učebny ve škole Štěpánská
propojí prvňáčky s přírodou
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K mezinárodní iniciativě,
kdy se v jeden den po ce-
lém světě modře rozsvěcí

významné budovy (jako napří-
klad Burj Khalifa, Niagarské
vodo pády, slavný Golden Gate
Bridge v San Francisku nebo
třeba londýnský Big Ben), se
Pra  ha 2 společně s akciovou spo-
lečností Technologie hlavního
města Prahy připojila už potřetí
v řadě. Cílem je podpořit výzkum
tohoto dosud nevyléčitelného
onemocnění a povzbudit rodiny
nemocných dětí s nadějí na léč -
bu. 

„Životní příběhy dětí i jejich
úžasných rodičů, kteří se o ně
obětavě starají, se mě opravdu
hluboce dotýkají. O to víc si vá-
žím všech lidí, kteří se zapojili do
podpory výzkumu tohoto vzác-
ného onemocnění, který desít-
kám takových rodin dává naději

a šanci na lepší život,“ říká k ini -
ciativě Prahy 2 její starostka
Alexan dra Udženija, která je zá-
roveň patronkou neziskové orga-
nizace Asociace genové terapie,
jejímž hlavním posláním je pro-
pojovat svět vědy, medicíny a pa-
cientů. 

„Výzkum možné léčby a včas -
ná diagnóza jsou výzvou a téma-
tem pro letošní rok. Naše orga-
nizace již pátým rokem působí
v oblasti podpory výzkumu vzác-
ných onemocnění. A i letos
všech ny získané finanční pro-
středky budou použity na pod-
poru boje s touto nemocí. Rádi
bychom tak apelovali na všechny,
aby spolu s námi pomohli změnit
osudy stovky rodin. Sami vzácní,
spolu silní! je hlavním mottem,
které nás žene stále kupředu,“
říká  Lenka Hajgajda, spoluza-
kladatelka a ředitelka neziskové

organizace Asociace genové te-
rapie. 

„Není jednoduché porozumět,
jak mutace způsobují nebo při-
spívají k vývoji nemocí, i vzác-
ných nemocí, a ještě těžší je
navrhnout terapii, která by smě-
řovala k zastavení nebo dokonce
vyléčení vzácného onemocnění
jako je například Angelmanův
syndrom. I přes náročnost řešení
a omezené prostředky se o to po-
koušíme za využití nejmoderněj-
ších technologií a jsme rádi, že
naše úsilí se snaží odhalit mož-

nosti budoucí léčby pacientů,“
uvádí ředitel Českého centra pro
fenogenomiku Radislav Sedlá-
ček.  

Angelmanův syndrom, který
česká lékařská terminologie
označuje také jako syndrom šťa-
stného dítěte nebo andělských
dětí, byl poprvé v České republice
diagnostikován v roce 1997.
V ce lé zemi je evidováno přibliž -
ně 100 takto postižených dětí.
V případě AS se projevují poru-
chy spánku v kombinaci s častý -
mi epileptickými záchvaty. red

Novým místostarostou
Pra  hy 2 pro oblast život-
ního prostředí, výstavby

a územního rozvoje se stal Jan
Recman (ODS). V následujícím
rozhovoru mimo jiné vysvětluje,
proč je to jedna z nejhezčích ob-
lastí, kterou samospráva řeší.
● Novinkou ve vaší gesci mají
být sousedské i lokální projek -
ty a revitalizace vnitroblo ků.
Rýsuje se už něco konkrétní -
ho?

Téma revitalizace vnitrobloků
je tu celou dobu, je to dá se říct
celopražské téma, ke kterému
přistupují jednotlivé městské
části zvlášť. Já se chci věnovat
jejich oživení, zapojit do toho ar-
chitekty a sousedy, kterých se to

bezprostředně týká. Líbilo by se
mi, pokud by se podařilo do nich
dostat ještě více přírody, udělat
z nich prostě místo, kde budou
sousedé trávit společně volný čas
nebo relaxovat. 
● S rezidenty Prahy 2 jste se
setkal 25. ledna 2023 při veřej-
ném projednání rekonstrukce
železniční trati v Nuselském
údolí. S jakým dojmem jste ze
setkání odcházel?
Měl jsem velkou radost, že se mi
podařilo dostat všechny zúčast-
něné strany k „jednomu jednací -
mu stolu“. Byl jsem se v lokali tě,
kde má proběhnout modernizace
tratě, několikrát podívat a chá -
pu, co místní lidé vůči moderni-
zaci cítí. Proto jsem chtěl být

medi átorem mezi státními insti-
tucemi a místními obyvateli, kte -
ří samozřejmě chtějí pro svo je
žití v této lokalitě nejlepší pod-
mínky. Za městskou část vyko-
nám všechno, co bude v našich
pravomocích možné pro dobro
místních udělat.
● V posledních letech jsou
problémem velkých měst kli-
matické změny. Jak se s nimi
městská část Praha 2 vyrov-
nává?

Určitě budeme pokračovat ve
vysazování nových stromů ve
všech našich parcích. Péče o par -
ky je v této době klíčová, proto
jsme přichystali celou řadu zlep-
šení, která nám v péči o zeleň po-
mohou. Jsou to například nová

mlžítka a pítka, která jsme u nás
umístili. Hospodárnější péči o vo -
du zase umožní nová retenční
nádrž v Riegrových sadech, kde
jsou i chytré závlahy, stejně jako
v Sadech bratří Čapků. Kde to
jen lze, tam umisťujeme května -
té louky, které zabraňují vysy-
chání půdy. Snažíme se, abychom
měli v Praze 2 parky svě tového
formátu. red

Snažíme se, abychom měli v Praze 2
parky světového formátu

Bazilika sv. Ludmily se rozsvítila
modře pro andělské děti
Bazilika sv. Ludmily na náměstí Míru se
u příležitosti Mezinárodního dne Angelmanova
syndromu 15. února večer symbolicky rozzářila
modře. Záštitu nad celou akcí převzala starostka
Prahy 2 Alexandra Udženija.
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Velkoobjemové kontejnery
(VOK) jsou na každém
sta novišti přistaveny pou -

ze ve vymezeném časovém
úseku, který je uvedený níže
v harmonogramu vedle data. Po
uplynutí této doby bude kontej-
ner odvezen. Kontejner může
být odvezen i dříve, pokud je již
zcela naplněn. V místě přista-
vení je přítomný obsluhující pra-
covník. Do kontejnerů lze vklá-
dat 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

Velkoobjemové
kontejnery 

Stanoviště datum čas
■ Sarajevská x Rejskova pondělí 6. 3. 15.00–19.00
■ Anny Letenské 13 úterý 7. 3. 15.00–19.00
■ Londýnská x Rumunská středa 8. 3. 15.00–19.00
■ Na Bojišti sobota 11. 3. 10.00–14.00
■ Na Zderaze 7 sobota 11. 3. 10.00–14.00
■ Jaromírova x Svatoplukova pondělí 13. 3. 15.00–19.00
■ Na Kozačce úterý 14. 3. 15.00–19.00
■ Trojanova 7 středa 15. 3. 15.00–19.00
■ Záhřebská x Americká pondělí 20. 3. 15.00–19.00
■ Slezská x Blanická úterý 21. 3. 15.00–19.00
■ Na Hrobci středa 22. 3. 15.00–19.00
■ Neklanova 30 pondělí 27. 3. 15.00–19.00
■ Vocelova úterý 28. 3. 15.00–19.00

Na území městské části
Praha 2 jsou umístěny
ná doby na sběr použitých

potravinářských olejů a tuků
z domácností. Projekt programu
Čistá dvojka, který radnice Pra -
hy 2 úspěšně provozuje již něko-
lik let v zájmu zkvalitnění život-
ního prostředí, má napomoci
sní žit zatížení kanalizace oleji
a předat je k dalšímu zpracování.

Černé nádoby s hnědým víkem
jsou zřetelně označeny polepem
s návodem. Jsou uzamčeny, aby
se zamezilo vhazování nepatřič-
ného odpadu, ale také manipu-
laci s obsahem. 
Stanoviště nádob na sběr
použitých olejů 

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

■ Malá Štěpánská 4o
■ Na Hrobci 7

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

Vyšehrad
■ Neklanova 27
■ Vratislavova 16

Nusle
■ Sekaninova 30 
■ Slavojova (u parku)
■ Jaromírova 65

Zdroj MČ Praha 2,
www.vikinggroup.cz

Sběr olejů a tuků
z domácností 

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
mostem)

Zdroj MČ Praha 2

Zpětný odběr
elektrozařízení

Sběrný dvůr v Praze 2
● Stále je přístupný sběrný dvůr v Perucké ulici 2452/10,
Praha 2. Sběrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému
odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických
a elektronických 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 ho-
din.
● Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další mate-
riály obsahující azbest apod.). Sběrný dvůr rovněž zásadně ne-
přijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící nebo
zapáchající. Vjezd vozidel je omezen na maximální nosnost do
3,5 tuny.
● Sběrný dvůr je řízen obsluhou, která vám ochotně poradí se
správným uložením odpadu do příslušného kontejneru, resp.
sběrné nádoby. Pražané mají také možnost zajistit si odvoz
objem ného odpadu, jako je například rozměrnější nábytek, elek-
trošrot, kovový a dřevěný odpad, písemnou objednávkou zasla-
nou faxem na č. 236 040 003, e-mailem na adresu sberny -
dvur@komwag.cz, poštou nebo osobně na sběrném dvoře. Cena
za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou
položek, z ceny za dopravu, která je účtována ze sběrného dvora
na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu dle jeho
množství. Zdroj MČ Praha 2

800 879 222
● Infolinka Ulice Prahy 2 přijímá informace, podněty a stíž-
nosti například k: čištění chodníků, úklid a údržba komunikací,
obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy, termíny
svozu směsného komunálního odpadu, umístění a termíny
svozu tříděného odpadu, umístění a termíny přistavení kontej-
nerů na velkoobjemový odpad, sběrné dvory a jejich provozní
doba, sběr nebezpečných odpadů, černé skládky, nepořádek ze
stavby, problémy se zábory na chodníku či vozovce, poškozený
povrch chodníku, vozovky, parkové cesty, poškození městského
mobiliáře, uličního stromořadí, dopravního značení, světelné
signalizace, havarijnímu stavu objektů, hluku ze stavby, z pro-
dukce na veřejném prostranství nebo v restauracích, poruchy
veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace, plynovodu
●Provozní doba infolinky: pondělí, středa: 8:00–17:30, úterý,
čtvrtek: 7:30–16:00, pátek: 7:30–13:30
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