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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Komplexní údržba komunikací v roce 2021
Datum  Seznam ulic
1. 11. Flöglova, Hábova (plus parkoviště  
 a odbočka k jeslím), Heranova,  
 Hostinského (plus parkoviště a odbočka  
 k mateř. škole), Kálikova, Klukovická,
 Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448,  
 Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus  
 3 parkoviště), Vlachova

2. 11.  Chalabalova, Kocianova (část), Kovářova,  
 Kuncova, Lýskova (Chalabalova – Jere- 
 miášova), Mládí (Kovářova – nám. Na 
 Lužinách), NN 3444 (část), NN 3447 (část)

3. 11. Fantova, Horákova (bez slepého úseku  
 a parkoviště), Kettnerova, NN 1798,  
 Trávníčkova

4. 11.  Bellušova (bez parkoviště u Chlupova –  
 Mukařovského), Holýšovská, Chlupova,  
 K Zahrádkám (Armády – č. p. 1026/47)
 Neustupného, NN 3452 (přední část  
 parkoviště), Nová kolonie (část), Symfo- 
 nická (Armády – Melodická), Melodická 
 (Symfonická – slepý úsek), Operetní, 
 Smetáčkova (Pod Kulturním domem – 
 slepý úsek)
 
5. 11.  Archeologická (Mukařovského – NN 3454, 
 Zázvorkova – konec, Bronzová – konec),  
 Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra),  
 NN 7269 (spojka Bronzová – Zázvorkova) 

 Sezemínská, U Jezera (plus 2 parkoviště)  
 Zázvorkova
 
  8.    11.  Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),
 Kolovečská (vč. parkovišť – mimo  
 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova 

     9.   11. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) 
 Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, 
 Píškova, Zvoncovitá 
  
10. 11. Husníkova (včetně otočky – parkoviště)
 NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý   
 vršek, V Hůrkách 
  
11. 11. Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část),
 Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod 
 Hranicí), Seydlerova, Volutová  
 (plus parkoviště)

12. 11.  Běhounkova, Blattného, Dominova, 
 Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí),
 Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední 
 oddíl parkoviště), Nušlova 
  
15. 11.  Drimlova (Janského – slepý úsek), 
 Herčíkova, Janského (Červeňanského –  
 Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště  
 u Janského mezi Drimlova –  
 Červeňanského)
  
16. 11. Borovanského, Janského (Kurzova  

 – Prusíkova), Klausova, Kurzova,  
 Netouškova (pouze rameno do ul. Klau- 
 sova), Přecechtělova (Kurzova – Janského)
  
18. 11. Bašteckého (bez úseku kolem parku),
 Janského (Červeňanského – Prusíkova),  
 Pavrovského (plus 2 parkoviště), 
 Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova –  
 Pavrovského)
  
19. 11. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, 
 Nad Dalejským údolím (část), Raichlova
 (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo 
 náměstí 

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni 
přenosnými dopravními značkami, které budou 
vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je 
třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje 
(zejména slepé úseky komunikací), budou umístěny 
přenosné dopravní značky IZ 8a, 8b „Zóna  
s dopravním omezením“, které vymezují rozsah 
platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou 
umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a-B28)  
a stejně tak jediná značka (IZ8b-B28 konec) tento úsek 
ukončuje. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech 
respektovat přenosné dopravní značky používané při 
blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň 
budou jejich vozidla odtažena. Parkoviště, která  
mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů,  
se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné  
na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.

 Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, 
koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad,  
pneu matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum stanoviště

14. 9. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69

15. 9. nám. Na Lužinách – křižovatka s ul. Mládí, parkovací stání

16. 9. V Hůrkách – křižovatka s ul. Seydlerova (na chodníku vedle parkovacího 
zálivu) 

20. 9. Bronzová – chodník u trafostanice (proti č. 2016/13)

21. 9. Přecechtělova – křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)

22. 9. K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

23. 9. Chlupova – proti č. 1800 u MŠ

4. 10. Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

5. 10. U Kašny – odstavná plocha

7. 10. Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad  
(u č. 2367/97)

12.10. K Fialce – plocha u č. 1219 (bývalá prodejna potravin)

13. 10. Böhmova – parkoviště u kotelny

15. 10 Vlachova x Šostakovičovo náměstí – na chodníku proti č. 1511/8

18. 10. Fantova – parkoviště před objektem č. p. 1742/23

19. 10. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16

20. 10. Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
a potravinářských tuků a olejů 
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru 
odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pes-
ticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, ba-
terie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích).
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582. 

datum stanoviště čas přistavení

8. 9. – čt

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16) 15.00–15.20
Petržílkova č. 2483/40 15.30–15.50
K Sopce (proti č. 1655) 16.00–16.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2) 16.30–16.50
Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17.00–17.20
křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.30–17.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace  
č. 1047/21a) 18.00–18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 18.30–18.50
K Hájům (plocha proti č. 821/11) 19.00–19.20

16. 9. – čt

5. máje (proti domu č. 325) 15.00–15.20
křižovatka ul. K Fialce – Živcových 15.30–15.50
křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště  
u č. 2463) 16.00–16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30–16.50
 Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00–17.20
 Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40–18.00
 Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10–18.30
 Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254) 18.40–19.00
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