
NEBEZPEČNÝ ODPAD
DO POPELNICE 
NEPATŘÍ!
• ROZPOUŠTĚDLA, ŘEDIDLA

• BATERIE A AKUMULÁTORY

• ZÁŘIVKY A JINÝ ODPAD OBSAHUJÍCÍ RTUŤ

• DETERGENTY A ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVKY

• NEPOUŽITELNÁ CYTOSTATIKA A LÉKY

• OLEJ A TUK (VYJMA JEDLÉHO) 

• BARVY, TISKAŘSKÉ BARVY

• LEPIDLA, PRYSKYŘICE

• KYSELINY, ZÁSADY 

• FOTOCHEMIKÁLIE 

• PESTICIDY

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

STABILNÍ SBĚR 

NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU



Stabilní sběr je v současné době zajiš-

těn v 23 stabilních sběrnách nebezpeč-

ných odpadů (NO) s celoročním provo-

zem, kde mohou občané hl. m. Prahy 

odevzdávat všechny druhy NO uve-

dené na první straně letáku. Jedenáct 

stabilních sběren bylo zřízeno v rámci 

sběrných dvorů jejichž provoz hradí 

hl. m. Praha ze svého rozpočtu. 

Stabilní a mobilní sběr NO je v sou-

časné době zajišťován na základě 

smlouvy o zajištění tříděného svozu, 

sběru využívání a odstraňování nebez-

pečných složek komunálního odpadu 

na území hl. m. Prahy uzavřené mezi 

hl. m. Prahou a pověřenou osobou.

Doplňkový sběr nepoužitelných léčiv a rtuťových teplomě-
rů probíhá v cca 280 lékárnách, které jsou zapojeny do systému 

organizovaného městem. Občané mohou odevzdat nepou-
žitelná či vyřazená léčiva ve všech lékárnách na území hl. 
m. Prahy, tedy i v těch, které městský systém nevyužívají 
a tyto lékárny jsou povinny tyto upotřebené léky převzít 
( viz. § 89, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech). Sběr nepou-

žitelných léčiv je zajišťován na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou 

a pověřenou osobou. Sběrné nádoby umístěné v lékárnách jsou 

pravidelně sváženy dle stanoveného harmonogramu. 

Veškeré informace o komplexním systému sběru, svozu, využívání a odstraňování nebezpečných složek 

komunálního odpadu naleznete na webových stránkách města:

http://envis.praha-mesto.cz/odpady nebo na www.psas.cz
V případě jakýkoliv dotazů, kontaktujte Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí , oddělení komunální 

hygieny, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1, tel.: + 420 236 004 229.

Mobilní sběr sběr nebezpečných odpadů (NO) je provozován v ob-

dobí od konce února do konce listopadu kalendářního roku. Mobilní 

sběr NO probíhá ve dnech Po-Čt, převážně od 15.00 do 19.00 hodin, 

na žádost městských částí je v některých lokalitách prováděn také 

od 8.00 do 12.00 hodin. Občané mohou tímto způsobem odevzdat všech-

ny druhy NO uvedené na první straně letáku. V jednotlivých městských 

částech je sběr prováděn minimálně 3 × ročně podle schváleného, pevně 

stanoveného harmonogramu. Na určených zastávkách ve stanoveném 

čase osádka vozidla přebírá od občanů NO. Aktuální harmonogram mo-

bilního sběru NO naleznete na níže uvedených webových stránkách. 


