Velký jarní úklid
na Jižním Městě

DUBEN
2012

„ Chceme LEPŠÍ JIŽNÍ MĚSTO, stejně jako vy.“
V dubnu proběhne na území Prahy 11 opět velký jarní úklid!
Městská část zajistí zvýšený úklid městské zeleně, veřejných prostor, pěších komunikací
a také svých objektů.

PŘIDÁTE SE I VY?

Bytová družstva a sdružení vlastníků bytových jednotek
Pokud se rozhodnete uklízet prostranství ve vašem domě či jeho okolí – můžete si také objednat odvoz pytlů s odpadem na Jihoměstské majetkové, a.s. na lince čistoty 800 113 336.
Pro občany Jižního Města jsou připraveny různé možnosti odkládání odpadu z úklidu domů, bytů, zahrádek, sklepů
a prostranství okolo jejich domů.
Objemný odpad – je možné zdarma odkládat do velkoobjemových kontejnerů (VOK), harmonogram umístění je
k nahlédnutí na webových stránkách www.praha11.cz, v Klíči nebo na informačních tabulích MČ Praha 11.
Odvoz objemného odpadu je možné objednat u společnosti Jihoměstská majetková a to i přistavení kontejneru
včetně nakládky na tel. č. 733 736 168 po – pá 8-16 hod. Služba je určena pro občany MČ Praha 11, kteří hradí pouze
odvoz 36 Kč/km (maximálně 180 Kč) a nakládku 96Kč/ 15 min. Kontejner a skládkování hradí MČ.
Objemný odpad také můžete odvážet do sběrného dvora pro Prahu 11 v ulici Bartůňkova v blízkosti metra Opatov.
Biologický odpad můžete zdarma odkládat ve sběrném dvoře v ulici Bartůňkova či ve sběrném místě v ul. U Dubu, kam
je možno odvézt odpad z údržby zahrádek a předzahrádek, přinesené větve na přání pracovníci obsluhy štěpkují.
Plast, papír, sklo , tetrapak – zdarma do sběrných nádob (kontejnerů) na tříděný odpad či do sběrného dvora v ulici
Bartůňkova.
Monočlánky (malé baterie) – zdarma do sběrných nádob umístěných v budovách úřadu městské části Praha 11.
Elektrozařízení – zdarma ve sběrném dvoře.
Použité čisté šatstvo – můžete odnášet do informačního stánku MČ Praha 11 na farmářských trzích každé
pondělí a středu od 13 – 18hod. Ostatní šatstvo do sběrného dvora v Bartůňkově ulici.

Černé skládky na veřejných prostranstvích hlaste prosím na linku Otevřeného úřadu 800 104 300.

ŠKOLY A ŠKOLKY NA JIŽNÍM MĚSTĚ
K úklidu se každoročně připojují také školy na Jižním Městě. Pytle na sebraný odpad jsou k dispozici zdarma ve společnosti Jihoměstská majetková. Na lince čistoty 800 113 336, je zároveň možné objednat odvoz naplněných pytlů.

