VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
2017
 kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny nejpozději v 18 hodin 

ŘÍJEN
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.

Huntířovská x Mladoboleslavská
Sojovická u parku
Sychrovská x Svijanská
Xaverovská x Borovnická

LISTOPAD
6.11.
13.11.
20.11.
27.11.

Hůlkova
Nouzovské náměstí
Chotětovská x Toužimská
Krnská x Slovačíkova

PROSINEC
4.12. Benecká x Hanušova
11.12. Nymburská x Semčická
Kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám, které bydlí na území naší městské části
Praha 19 - Kbely. Podnikatelé mají povinnost ze zákona č. 185/2001 Sb. zajistit si odvoz
svého odpadu na vlastní náklady.
DO VOK NEPATŘÍ – NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD, BIOODPAD, SLOŽKY
TŘÍDĚNÉHO ODPADU (papír, sklo, plasty, nápojové kontejnery, kovové obaly)
Elektroodpad
kompletní TV, PC, pračky apod. můžete zdarma odevzdat každé první pondělí v měsíci na
dvoře Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely
OD 15.00 – 16.00 hodin
2. října 2017
6. listopadu 2017
4. prosince 2017

Drobné elektrospotřebiče
např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení můžete odložit do EBoxu umístěného ve vestibulu hl. budovy ÚMČ Praha 19
Dále pak v rámci do červených kontejnerů umístěných u tříděného odpadu v ulicích Svijanská
x Semilská, Pod Nouzovem, Martinická 990/9

Zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky, zdroje s LED diodami
můžete odevzdat do speciální nádoby také umístěné ve vestibulu hl. budovy ÚMČ
Praha 19
Přenosné baterie a monočlánky
(ne autobaterie – ty podléhají zpětnému odběru u prodejců)
je možné odložit do červených sběrných nádob, které naleznete v budovách ÚMČ Praha 19
- v přízemí detašovaného pracoviště Železnobrodská 825,
- v přízemí hl. budovy úřadu Semilská 43/1
Bližší informace podá odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství ÚMČ
Praha 19 – tel.: 286 850 184 Bc. B. Pokorná
Sběrné dvory na území Prahy
Odpady vznikající v domácnosti či při práci na zahradě vyjma směsného odpadu mohou
občané odkládat v určeném množství do sběrných dvorů, které pro tento účel zřídilo Hlavní
město Praha.
Zdarma mohou sběrné dvory využívat všichni občané s trvalým pobytem na území hlavního
města.
Za úhradu mohou sběrné dvory využívat podnikatelé, firmy a osoby, které neprokážou svůj
trvalý pobyt na území hlavního města. Tato úhrada kryje náklady na další využití nebo
odstranění odpadu.
Ceník sběrných dvorů je k nahlédnutí na jednotlivých sběrných dvorech.
Nejbližší Sběrné dvory hl. m. Prahy
Praha 19 Jilemnická/Bohdanečská, Praha 9 - Vinoř
provozovatel: Pražské služby, a.s.

(ze Kbel směrem na Ctěnice)

Praha 19 K Cihelně 420, Praha 9 - Satalice
provozovatel: Ipodec-Čisté město, a.s.
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.)
so 8.30 - 15 hod.
Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9, tel.: 284 09 85 81
provozní doba:
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.)
so 8.30 - 15 hod.
Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje, tel.: 272 700 952 , 777 301 201
provozovatel: VS-EKOPRAG s.r.o.
provozní doba:
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.)
so 8.30 - 15 hod.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice, tel.: 281 924 959
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20
provozní doba:
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.)
so 8.30 - 15 hod.

