
Rekapitulace připomínek 

 

Stanoviště tříděného odpadu 

Úvodem si dovolím poznamenat, že stanoviště tříděného odpadu nepatří k určitému 

domu. Adresa je uvedena pouze pro dobrou orientaci v území. Stanoviště slouží pro 

všechny občany a návštěvníky Prahy s výjimkou podnikatelů. 

Změny nádob z 1,1 m3 na 2,1 m3 budeme řešit s Pražskými službami především 

s ohledem na velikost stání a možnosti obsluhy kontejnerů jak svozovou společností, 

tak občany. 

Navýšení četnosti svozu některých komodit na 5x týdně není momentálně možné. 

Maximální četnost svozu u tohoto typu stanovišť je 4x týdně. 

Zprovoznění stanoviště v ulici Kardausova není bez kolaudace komunikace možné. 

Tato možnost byla konzultována i se společností Finep a zastávají stejné stanovisko. 

Po nezkolaudované komunikaci není možné zajistit svoz odpadu. 

U stanoviště č. 13 (Honzíkova 610/4) nerozumím poznámce, že jsou zde 2 nádoby na 

papír. Při šetření zde byla jen jedna nádoba. 

U stanoviště č. 11 (Kryšpínova 567/8) jsou i v tabulce svozu uvedeny 2 nádoby na 

papír a plast. Nádoby nelze umístit na trávník, protože by se neúměrně zhoršily 

možnosti manipulace s plnými nádobami. Budeme s Finepem řešit rozšíření 

stanoviště. Četnost svozu skla v tabulce i on-line mapě je stejné. 

Stanoviště č. 10 (Kryšpínova 572/2) jsme nijak neřešili, protože z tohoto stanoviště 

nemáme žádné opakující se problémy hlášeny. 

Vybudování (umístění) stanoviště na konci ulice Kryšpínova u domu G3 je věcí MČ 

Praha - Štěrboholy v jejímž katastru se dané místo nachází. Pokud mají obyvatelé 

těchto domů potřebu zde místo zřídit, musí se obrátit na MČ Praha - Štěrboholy. 

Další budování stanovišť budeme v průběhu výstavby s Finepem řešit. 

Zpevnění ploch vedle stanovišť budeme řešit s Finepem. Ne všude je realizace možná. 

Informační cedule o třídění a sběrných dvorech budou na stanoviště doplněna. 

Další odpady 

Elektroodpady - jak zmiňuje pan Vich, drobné elektro lze odevzdávat v prodejně Lidl. 

Co se týká baterií a žárovek, tyto sbírá i každé elektro, protože má tuto povinnost. 

Jedlé oleje - momentálně probíhá pilotní projekt. Na našem území je umístěn 

maximální možný počet nádob - tj. 3 (Malý háj, ÚMČ a ulice Pod Lesíkem). Po 

vyhodnocení pilotního projektu bude rozhodnuto o dalším postupu. Vybudování 

speciálních stanovišť se zatím nejeví příliš reálně. Je důležité dodržovat pravidla pro 

sběr olejů, což je na zodpovědnosti každého občana. 



Textil - nádoby jsou zde momentálně dvě, což se nám jeví jako dostatečné. Upozorňuji, 

že do těchto nádob lze odkládat i textil pro dospělé. Přestože je zde uvedeno, že 

podporují především Sdružení Klokánek, na jejich stránkách lze dohledat informaci, že 

se starají i o téměř dospělé děti a co nezužitkují sami, to pošlou někam dál. 

Poštovní schránka 

Toto je primárně věcí České pošty. Zatím nemáme informace o tom, že by byl o 

umístění poštovní schránky nějaký větší zájem. Pokud dostaneme zpětnou vazbu, že 

je to skutečnost, můžeme začít s Českou poštou jednat. 
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