Pár slov k likvidaci odpadů z domácností.
Nejvíce poptávanou službou v oblasti likvidace odpadů našich občanů je přistavování
kontejnerů na velkoobjemový odpad. V návaznosti na opakující se dotazy uvádíme pár
řádek pro zkvalitnění informovanosti, jaké možnosti pro likvidaci různých odpadů
občané naší městské části mohou využít.

Kontejnery na velkoobjemový odpad (VOK).
Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. - autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.
Na každém stanovišti je kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku dle
harmonogramu (aktuální termíny viz Termíny přistavování VOK 2. pololetí 2015). Po
uplynutí této doby je kontejner odvezen a již se nevrací. Na každém stanovišti je přítomna
obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů.
Objemné domácí odpady je možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy.
Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.
m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů - objemný odpad, stavební odpad do
1 m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, nápojové kartony, nebezpečné
odpady. V rámci zpětného odběru lze odložit i vyřazená elektrozařízení.
Předání odpadu ve sběrných dvorech je pro občany s trvalým pobytem na území hlavního
města bezplatné (kromě pneumatik a stavebního odpadu v množství nad 1m3 na osobu a
měsíc). Ve sběrných dvorech je možné si za úplatu domluvit zajištění odvozu odpadu (tel. 800
101 102). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží
svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na
další využití nebo odstranění odpadu.

Mobilní sběrný dvůr (MSD)
Je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak
jako ve stacionárním sběrném dvoře je svozová společnost povinna vést evidenci občanů,
kteří zde odpad odloží. (Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu.)
MSD je umístěn na uvedeném stanovišti, v naší městské části na parkovišti při ulici Tasovská,
po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad,
odpad ze zeleně a suť. V současné době se stanovují termíny pro zřízení MSD v naší
městské části v podzimním období 2015, předpokládají se 2 termíny: 17.10.2015 a
24.10.2015, vždy od 8.00 –do 14.00 hodin. Po definitivním odsouhlasení termínů budou řádně
zveřejněny.

Nebezpečné odpady
Objemově sice menší složkou, ale z hlediska závažnosti velmi významnou složkou
produkovaných odpadů, jsou odpady označené jako nebezpečné odpady.

Patří k nim:
• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
• olej a tuk (vyjma jedlého)
• barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
• detergenty obsahující nebezpečné látky
• nepoužitelná cytostatika
• jiná nepoužitelná léčiva
• baterie a akumulátory
Odpady mohou občané odkládat čtyřmi způsoby:
• při mobilním sběru (nejbližší termín v naší městské části je 13.10.2015)
• ve stálých sběrnách
• v lékárnách na území města - nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry
• na úřadech městských částí, v základních a středních školách - upotřebené přenosné
baterie a monočlánky
Ing. J. Hindová, vedoucí odboru OPRI

