
Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých potravinářských tuků a olejů z domácností na 

území hl. m. Prahy v roce 2020, který je financovaný Magistrátem hl. m. Prahy 

 
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma.  

Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem 

za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat 

všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné 

městské části, kde sběr aktuálně probíhá. 

 

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady: 

 

NEBEZPEČNÉ: 

• rozpouštědla 

• kyseliny 

• zásady 

• fotochemikálie 

• pesticidy 

• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti 

• olej a tuk 

• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

• léčiva 

• baterie a akumulátory 

• Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!  

OSTATNÍ: 

• jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích) nově od r. 2019 

 

NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.  

Na území Radotína, na níže uvedené trase proběhne mobilní sběr v sobotu 2.5.2020  

 

Křižovatka ul. Věštínská x V Parníku                8:00   až   8:20 hod. 

Křižovatka ul. Stadionová x Na Rymáni                8:30   až   8:50 hod. 

Ulice Vojetická (u stání kontejnerů)     9:00   až   9:20 hod. 

Ulice Sídliště        9:30   až   9:50 hod. 

Nám. Osvoboditelů (před prodejnou Albert)    10:00   až   10:20 hod. 

Křižovatka ul. Prvomájová x Grafitová                10:30   až   10:50 hod. 

Křižovatka ul. Živcová x Radkovská     11:00   až   11:20 hod. 

Ulice Safírová (u stání kontejnerů)     11:30   až   11:50 hod. 

 

Odpady odevzdávejte výhradně obsluze svozového vozidla. 

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče 

tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě 

vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není 

předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset 

kontaktovat obě telefonní čísla. 
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