
SBĚRNÉ DVORY HL. M. PRAHY

SKLO

komunální odpad

Je veškerý odpad vznikající na správním území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických 

osob oprávněných k podnikání.

Naše společnost používá ke svozům odpadu techniku, která pokrývá široké spektrum požadavků zákazníků, přičemž všechny vozy jsou vybaveny 

lineárními lisy, které přinášejí nezbytnou efektivitu a jsou šetrné k životnímu prostředí.

Zkušenosti v oblasti obsluhy území s mnoha tisíci obyvateli jsou aplikovány i v práci pro jednotlivé zákazníky tzv. živnostenského odpadu. V oblasti 

živnostenského sektoru se pohybujeme na celém území hl. m. Prahy a těžištěm zakázek je centrum Prahy. Naše společnost je schopna převzít od svých 

zákazníků veškerou administrativní agendu související s nakládáním s odpady a vyplývající ze zákona o odpadech.

Jedná se zejména o:

a) vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (např. papír a lepenka, sklo, plasty, nápojové kartony aj.).

 Tyto odpady se ukládají do separačních kontejnerů a sběrných dvorů.

b) nebezpečné složky vytříděné z KO s obsahem škodlivin (např. rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky 

a ostatní odpady s obsahem rtuti, barvy, ledničky, TV obrazovky, mrazící zařízení atd.).

 Tyto odpady se ukládají do sběrných dvorů.

c) směsný odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, 

plastů, objemného, nebezpečného odpadu a případně dalších komodit.

 Tyto odpady se ukládají do nádob na odpad a kontejnerů.

d) objemný odpad – odpad, který nelze s ohledem na své rozměry či hmotnost odkládat do běžných 

svozových nádob (např. nábytek, pneumatiky, spotřební elektronika, zbytky dřevěných obalů apod.).

 Tyto odpady se ukládají do velkoobjemových kontejnerů a sběrných dvorů.

Velkoobjemové kontejnery jsou naší společností přistavovány pro občany 

dle rozpisu MHMP na celém území Prahy 2. Termíny přistavení těchto 

kontejnerů naleznete na internetových stránkách naší společnosti nebo 

informace získáte přímo u našich pracovníků.

Jako firma zabývající se poskytováním komunálních služeb disponujeme 

širokým technickým vybavením pro odvoz odpadů a dopravy 

stavebních materiálů. Vše je zajišťováno prostřednictvím 

velkoobjemových kontejnerů s hákovým mechanizmem 

natahování. V nabídce máme kontejnery od 1,5 do 40 m3.

ČISTÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚSTO ...

KOMUNÁLNÍ ODPAD

SEPARAČNÍ KONTEJNERY

sběrné dvory hl. m. Prahy

Ve sběrných dvorech hlavního města Prahy mohou občané odkládat vybrané druhy odpadů – objemný odpad (nábytek, zařízení domácností), 

elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, suť z bytových úprav v množství 

do 1 metru krychlového zdarma, papír, sklo, plasty, kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení. Zpoplatněno 

je pouze odložení suti, pokud její objem přesáhne 1 m3. 

Osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města a podnikatelé mohou sběrné dvory využívat pouze za úhradu, která kryje náklady 

na další využití nebo odstranění odpadu.

PATŘÍ sem: noviny, časopisy, 

kancelářský papír, reklamní 

letáky, knihy, brožury, sešity, 

rozložené papírové krabice, 

karton, vlnitá lepenka, čisté 

papírové obaly a sáčky. 

NEPATŘÍ sem: vícevrstvé obaly 

(od mléka a nápojů), mastný 

a jinak znečištěný papír, 

papírové kapesníky, ručníky 

a pleny, uhlový (propisovací) 

papír, voskový, pauzovací 

a dehtový papír.

PLAST NÁPOJOVÉ KARTONYPAPÍR 

PATŘÍ sem: plastové obaly a fólie, 

PET lahve (stlačené a bez uzávěrů), 

polystyren, igelitové tašky, čisté 

igelitové sáčky, čisté kelímky 

od jogurtů a jiných potravin, 

plastové nádoby mycích prostředků. 

NEPATŘÍ sem: znečištěné plastové 

nádoby (od potravin, olejů, 

nebezpečných látek…), guma, 

molitan, kabely, pneumatiky, 

podlahové krytiny, lina, PVC, 

textil z umělých vláken, nádoby 

od léčiv.

PATŘÍ sem: veškeré nápojové 

kartony od mléka, mléčných 

výrobků, džusů, vín a dalších 

potravin (vyprázdněné, 

vypláchnuté a stlačené). 

NEPATŘÍ sem: jiné obaly od 

nápojů (sklo, plasty, plechovky), 

nápojové kartony znečištěné 

nebezpečnými látkami, 

nevyprázdněné nápojové 

kartony.

separační kontejnery

Jsou speciální sběrné nádoby pro vybrané komodity komunálního odpadu umístěné na celém území Prahy 2, tj. pro sklo s vývozem 1x týdně, pro papír 

s vývozem 2 - 3x týdně, pro plast s vývozem 2 - 3x týdně a pro nápojové kartony s vývozem 1x týdně. Obsah separačních kontejnerů je předáván k využití 

zpracovatelům, v žádném případě nekončí na skládce. 

PATŘÍ sem: sklo bílé i barevné, 

láhve od nápojů (bez kovových 

či plastových uzávěrů), velké 

skleněné střepy, tabulové sklo, 

skleněné předměty všeho druhu, 

čisté sklenice. 

NEPATŘÍ sem: zrcadla, drátěné 

sklo, keramika, porcelán, 

kamenina, žárovky, zářivky, 

výbojky, televizní obrazovky, 

počítačové monitory, 

automobilová skla.

Seznam sběrných dvorů hlavního města Prahy

PROVOZNÍ DOBA všech sběrných dvorů hlavního města Prahy:

Po–Pá 8:30–18:00 hod. (zimní období 8:30–17:00 hod.)

So 8:30–15:00 hod.

představení společnosti

Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. byla založena 1. 4. 1996 a je právním nástupcem Komunálního podniku čistoty a údržby města 

zřízeného 1. 8. 1991. Hlavními akcionáři společnosti jsou rakouská společnost REIWAG Facility Services GmbH a Městská část Praha 2.

V současnosti je Komwag, a.s. jednou z firem, které na území hlavního města zajišťují 

komplexní likvidaci a svoz domovního odpadu. Pražané jsou zvyklí vidět zaměstnance 

a stroje firmy Komwag, a.s. v areálu Pražského hradu, v okolí významných obchodních 

řetězců, hotelových komplexů, bankovních domů, na obvodě Prahy 2 

a v dalších pražských městských částech, v Mníšeckém regionu, ale díky činnostem 

pro celorepublikové řetězce potkáte Komwag, a.s. prakticky kdekoliv.

Připravili jsme pro vás tento krátký informační leták týkající se služeb 

poskytovaných naší společností a chceme Vás také seznámit se systémem 

shromažďování, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 

na území hlavního města Prahy.

Perucká 2542/10, PRAHA 2 - Vinohrady, tel.: 236 040 011, 236 040 000

Malešická 74, PRAHA 3 - Žižkov, tel.: 734 161 076

Zakrytá, PRAHA 4 - Spořilov, tel.: 731 122 891

Dobronická 892, PRAHA 4 - Kunratice, tel.: 605 079 049

Puchmajerova, PRAHA 5 - Jinonice, tel.: 731 142 348

Proboštská 1, PRAHA 6 - Dejvice, tel.: 736 518 204

Voctářova, PRAHA 8 - Libeň, tel.: 731 909 653

Ďáblická 791/89, PRAHA 8 - Ďáblice, tel.: 283 911 111

Pod Šancemi 444/1, PRAHA 9 - Vysočany, tel.: 284 098 581

Teplárenská 602/9, PRAHA 10 - Malešice, tel.: 272 702 860

Bartůňkova 711, PRAHA 11 - Chodov, tel.: 236 040 011, 236 040 000

Generála Šišky, PRAHA 12 - Modřany, tel.: 244 400 164, 739 477 964, 603 539 171  

Teplárenská 5, PRAHA 14 - Kyje, tel.: 777 301 201

Za zastávkou 3, PRAHA 15 - Dolní Měcholupy, tel.: 733 164 810

V sudech 1488, PRAHA 16 - Radotín, tel.: 257 911 758

Jilemnická, PRAHA 19 - Vinoř, tel.: 731 626 416

K Cihelně 420, PRAHA 19 - Satalice, tel.: 736 661 560

Chvalkovická 3, PRAHA 20 - Horní Počernice, tel.: 281 924 959

Podnikatelská, PRAHA 21 - Běchovice, tel.: 602 202 191

Bečovská 939, PRAHA 22 - Uhříněves, tel.: 731 122 905



ČIŠTĚNÍ

čištění, údržba komunikací a veřejných prostranství

Komwag, a.s. zajišťuje rozsáhlé portfolio služeb vztahujících se k letní i zimní údržbě silnic a čištění komunikací. Služby (údržba silnic, čištění komunikací, 

blokové čištění apod.) poskytuje obcím, městským částem i živnostenskému sektoru. Jedná se zejména o komplexní zajištění strojního a ručního úklidu 

městských částí či obcí, ale také venkovní úklidy a údržby zelených ploch v komplexech podnikatelských subjektů, jako jsou obchodní řetězce, 

bankovní domy atp.

Firma disponuje špičkovými úklidovými samosběry, jejichž variabilita letních a zimních nástaveb dává zákazníkům jistotu zabezpečení zimní údržby, 

stejně jako i čistoty v době úklidové sezóny. S ohledem na rozsah zakázek a obhospodařovaná území je pro Komwag, a.s. 24hodinový dispečink 

naprostou samozřejmostí.

Letní údržba silnic

 strojní a ruční čištění komunikací a veřejných prostranství

 mobilní sběr psích exkrementů z pevných i zatravněných 

ploch

 kombinované čištění komunikací

 kropení komunikací, tlakové mytí komunikací

 údržba dětských hřišť a souvisejícího mobiliáře

 odstraňování žvýkaček

 komplexní údržba komunikací – blokové čištění

Zimní údržba silnic

 strojní a ruční odstraňování sněhu z komunikací, 

chodníků a veřejných prostranství, odvoz sněhu

 posyp a čištění komunikací inertními nebo chemickými 

materiály

 prodej posypových materiálů pro maloodběratele

ZAHRADA
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Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003, komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

Volejte zdarma: 800 566 924

GRAFFITI

zahradnické práce a údržba městského mobiliáře

Naši kvalifikovaní zahradníci jsou vybaveni špičkovou moderní 

technikou a při své práci vycházejí z dlouhodobých zkušeností 

s údržbou zeleně ve frekventovaných místech v centru města 

a v okolí obchodních řetězců. Pomáháme tak vytvářet a udržovat 

příjemnou atmosféru „zeleného“ města. Jsme připraveni vyjít 

vstříc konkrétnímu požadavku, přizpůsobit se odlišnostem 

jednotlivých míst a typů městské zeleně a odvést kvalitní práci 

při zachování příznivých cenových podmínek.

Mezi námi nejčastěji vykonávané činnosti patří:

 veškeré zahradnické práce

 seč trávy

 hrabání listí, vyhrabávání trávníků, údržba dřevin, 

 údržba městské zeleně

 pletí záhonů

 stříhání a úpravy živých plotů

 úklid a ekologická likvidace zahradního odpadu

 sběr psích exkrementů ze zelených 

 a parkových ploch

 návrhy a realizace okrasných záhonů 

 a zahrad

 údržba dětských hřišť 

 a městského mobiliáře

INFORMACE

odstraňování graffiti

 opravy přízemních částí fasád a čištění fasád objektů poškozených graffiti

 penetrace povrchů fasád

 odstraňování graffiti

 program permanentního dohledu:

  - uvedení objektu do původního stavu

  - penetrace povrchu

  - stálá kontrola a odstraňování graffiti do 24 hodin

Graffiti je kresba provedená pigmentovými hmotami na porézním povrchu, ve kterém setrvává a mění trvale jeho estetický vzhled. 

Z povahy motivu „grafiťáků“ je zřejmé, že se jedná o městské aglomerace s velkým zatížením.

Technologie odstranění kombinuje mechanické omývání ploch vysokotlakým proudem horké vody a aplikaci chemických přípravků. 

Proces nese významný podíl lidské práce. Personál přímo v terénu kombinuje zkouškou zjištěné informace o povrchu (typ omítky, fasádní barvy, 

stupeň po škození atd.), kvalitě barev a rozhodne o kombinaci tlaku a teploty vody 

i použití chemikálií společně s technologickým postupem.

Naše permanentní péče o povrchy domů je postavena na principu pojištění. 

V rámci měsíčního poplatku dohlížíme vlastními silami na svěřené 

plochy. V ceně paušální platby pravidelně odstraňujeme 

vyskytnuvší se graffiti, a to ve velmi krátkých reakčních dobách. 

Tato služba je s majiteli domů smluvně ošetřena.

Jednorázové odstranění provedeme v režimu 

objednávky. 

Na základě poptávky provedeme místní šetření 

a vytvoříme nabídku jak odstranění graffiti, tak 

případné opravy štuků i jádrové omítky a následné 

penetrace proti graffiti.

Majitelé a správci domů na území MČ Praha 2 mají 

možnost přihlásit se do projektu 2 proti graffiti, více 

na www.2protigraffiti.cz


