
Rozmístění kontejnerů na OBJEMNÝ ODPAD 
na první pololetí roku 2021 

 
        Datum Od Do Místo 
Út 16.3. 2021 16.3. od 09:00 17.3. do 09:00 K Padesátníku (u fotbalového hřiště)  

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad) 
Út 6.4. 2021 6.4. od 09:00  7.4. do 09:00 Chatová osada Preláta(ve výhybně naproti č.p. 57) 
Út 20.4. 2021 14:00 18:00 K Padesátníku (u fotbalového hřiště)  

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad) 
Út 4.5. 2021 4.5. od 09:00 5.5. do 09:00 K Padesátníku (u fotbalového hřiště)  

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad)  
Út 25.5. 2021 14:00 18:00 K Juliáně u č.p. 104 
Út 22.6. 2021 14:00 18:00 K Padesátníku (u fotbalového hřiště)  

K Prelátům (u nádob na tříděný odpad) 
 
Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu 
hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části přistavovány na náklady Magistrátu hl. m. Prahy 
v odpoledních hodinách pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od 14.00 do 18.00 hod., a to v termínech 20.4., 25.5. a 22.6. 2021.  
V termínech 16.3., 6.4. a 4.5. 2021 budou kontejnery přistavovány na náklady naší městské části, a to vždy do 9.00 hodin prvního dne a odvezeny 
následujícího dne do 9.00 hodin. 
 
Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, stavební sutě, veškerých 
odpadů z podnikatelské činnosti a nebezpečného odpadu. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Rovněž 
občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně - bioodpad, dřevo, stavební suť 
u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových 
kontejnerů ve Sběrném dvoře hlavního města Prahy, Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice, tel. 736 518 204, otevírací doba: Po - Pá 8.30 - 18.00 hod., So 8.30 
- 15.00 hod., v zimním čase do 17.00 hod. 


