
Od 14.4.2020 bude opětovně zahájena služba přistavování 
velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a rostlinný odpad , 
včetně mobilních sběrných dvorů 
Od 14.4.2014 bude obnovena i služba mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu a 
jedlých olejů, opět plynulým navázáním na schválený harmonogram pro rok 2020. 

Svoz lékáren probíhá bez ohledu na vzniklou situaci bez přerušení v plném rozsahu. 

Štěpkování  do odvolání zrušeno!!!! 

Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených 
svozových dnech a četnostech, 
Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, 
svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech 

Provoz a seznam sběrných dvorů hl. m. Prahy dle provozovatelů 
Pražské služby, a.s. 
– na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom 
– otevírací doba bude upravena takto:    po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno 
PRAHA 4                                            Zakrytá, Praha 4 – Spořilov 
PRAHA 5                                            Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice 
PRAHA 6                                            Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice 
PRAHA 9                                            Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany 
PRAHA 19                                          Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 – Kbely 
PRAHA – D. Měcholupy                Za zastávkou 3, Praha – D. Měcholupy 
PRAHA 22                                          Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves 

AVE Pražské komunální služby, a.s. 
PRAHA 3                                            Malešická 74, Praha 3 – Žižkov 

Ipodec – Čisté město, a.s. 
– na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po třech 
PRAHA 8                                            Voctářova, Praha 8 – Libeň 
PRAHA 19                                          K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice 

KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s. 
– na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po jednom 
– standardní otevírací doba 
PRAHA 2                                            Perucká 10/2542, Praha 2 – Vinohrady 
PRAHA 11                                          Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov 

VS-Ekoprag, spol. s r.o. 
PRAHA-Běchovice                          Podnikatelská, Praha – Běchovice 
PRAHA-Kunratice                           Dobronická 892, Praha – Kunratice 
PRAHA 14                                           Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje 

FCC Česká republika, spol. s r.o. 
– standardní otevírací doba 
PRAHA 8                                            Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice 

Správa bytových objektů Praha – Modřany 
– dle sdělení zástupce provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informováni 
PRAHA 12                                          Generála Šišky, Praha 12 – Modřany 



Technické služby – Radotín 
– dle sdělení provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informováni 
PRAHA 16                                          V sudech 1488, Praha 16 – Radotín 

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 
– standardní otevírací doba 
PRAHA 20                                          Chvalkovická 3, Praha 20 – H. Počernice 

Provoz kompostárny Slivenec a sběrného místa bioodpadu v Dřevčické ulici v Praze 10 

Od 8.4.2020 je provoz městské kompostárny ve Slivenci opět otevřen i pro veřejnost. Při návštěvě zařízení je nicméně stále 
nezbytné dodržovat následující opatření a dbát následujících pokynů provozovatele: 

 do areálu kompostárny bude umožněn vjezd  maximálně 3 vozidel současně, 
 pokud je to možné, používat vlastní nářadí pro nakládku kompostu a vykládku bioodpadu, 
 dbát pokynu obsluhy pro udržení volného výjezdu z areálu kompostárny, 
 vstup do areálu kompostárny bude umožněn jen se zakrytými ústy a nosem, 
 bude zachováván minimální rozestup mezi občany 2 metry. 

Provoz kompostárny během Velikonoc bude zajištěn následovně: 
10.4.2020 – zavřeno 
11.4 2020 – otevřeno 
12. a 13.4.2020 – zavřeno 
od 14.4. 2020 bude na kompostárně zajištěn standardní provoz jak pro veřejnost tak i pro právnické 
subjekty. 

Stanovisko SZÚ k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na 
onemocnění COVID19 

Jak zacházet s rouškami v domácnostech: 

 Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle 
dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější. 

 Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané. 
 Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad). 
 V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví 

pracovníků svozových společností. 
 Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou. 

Více zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-2 

 


