
Rozmístění kontejnerů na ROSTLINNÝ ODPAD  
první pololetí roku 2023 

datum od do místo 
So    18.3. 2023 09.00 hod. 12.00 hod.  K Padesátníku 118 – u samoobsluhy 

So      1.4. 2023 09.00 hod. 15.00 hod.  Do Roklí u č.p. 17 – (naproti jednotce bytového domu s č.p. 
171 a  sběrným nádobám na tříděný odpad) 

So    22.4. 2023 09.00 hod. 15.00 hod.  Chatová osada Preláta – naproti č.p. 57 

So      6.5. 2023 09.00 hod. 12.00 hod.  K Prelátům – u sběrných nádob na tříděný odpad 

So    20.5. 2023 09.00 hod. 12.00 hod.  K Juliáně u č.p. 104 

So      3.6. 2023 09.00 hod. 15.00 hod.  K Padesátníku 118 – u samoobsluhy 

So    17.6. 2023 13.00 hod.  16.00 hod.  Do Roklí u č.p. 17 – (naproti jednotce bytového domu s č.p. 
171 a  sběrným nádobám na tříděný odpad) 

So    1.7. 2023 09.00 hod. 15.00 hod.  Chatová osada Preláta – naproti č.p. 57 

 
HODINY PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
Na náklady Magistrátu hl. m. Prahy budou velkoobjemové kontejnery přistavovány od 09.00 do 12.00 hod., a to v termínech: 
18.3., 6.5. a 20.5. Dne 17.6. 2023 bude kontejner přistaven od 13.00 hod. do 16.00 hod.  
Na náklady naší městské části budou velkoobjemové kontejnery přistavovány od 09.00 do 15.00 hod., a to v termínu: 
1.4., 22.4., 3.6. a 1.7. 2023 
Upozorňujeme Vás, že kontejner je určen pouze pro rostlinný odpad!!! Ostatní druhy odpadu do něj nepatří!!! U kontejneru bude prováděna kontrola. 
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. 


