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Starostové napsali vládě kvůli
Berounce otevřený dopis
Starostové městských částí Praha 12 a 16, Li-
penců, Velké Chuchle, Černošic a Zbraslavi a ta-
ké pražská radní pro infrastrukturu, technickou
vybavenost a životní prostředí Jana Plamínková
žádají v otevřeném dopise vládu o zachování
toku řeky Berounky v její stávající podobě. Řeka
by měla být do budoucna splavněná, úpravy
koryta, stavba jezer a zdymadel by ale podle
podepsaných ohrozily místní ekosystémy a zá-
roveň zhoršily možné následky povodní. (mha)

Praha slibuje do roku 2030
112 miliard korun do dopravy
pokračování ze strany 1

Podle Dolínka vznikl ma-
teriál, který je jakýmsi zá-
sobníkem projektů pro
politickou reprezentací jen
pro Pražany. V něm je 240
návrhů v hodnotě 112 mi-
liard, kterou jsou podle
autorů prioritou, značnou
část ale nebude platit Pra-
ha, ale stát (trať na letiště
či Pražský okruh).
„Je to plán, aby nová

politická reprezentace vždy
v zásobíku našla to, co je-
jich voliči podpořili a čemu
dali prioritu,“ dodal Dolí-
nek. Celkem jsou v zásobě
projekty v hodnotě až 340
miliard korun.
„Všechna města, která

jsou úspěšná, měly dlou-
hodobé plány,“ dodal Do-
línek. Podle něj by plán
neměl být závazný, ale
návodný. „Pokud se díky
němu budou čerpat dota-
ce, tak je ho potřeba brát
velmi vážně,“ dodal. Mate-
riál zamíří na konci září do
zastupitelstva.
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Velký objem míří do cyk-
lostezek, v plánu je napří-
klad nová trasa z Proseku
až do Brandýsa nad La-
bem. Praha v materiálu
počítá také s masívním

budováním dobíjecích
stanic, počet elektromobilů
v hlavním městě má
stoupnout na 56 tisíc v ro-
ce 2030. Na některých
projektech se už pracuje,
jako příklad uvádí Dolínek
chystanou modernizaci
vysočanského nádraží.

Plán mobility neřeší jen
stavby, ale například i
vzdělávání uživatelů do-
pravy. Podle Dolínka zva-
žují i zřízení koordinátorů
na městských částech,
kteří by řešili i nákladní
dopravu, například záso-
bování obchodů.

Dolínek současně potvr-
dil, že plány počítají i se
zavedením mýtného v Pra-
ze. Zatím ale není jasné,
kdy bude zavedeno.
„Chybí pro to legislativní

opora, nicméně je to určitě
opatření, které bychom mě-
li řešit,“ dodal Dolínek. (js)

MĚSTSKÝOKRUH. Dostavba základní komunikační sítě je prioritouměsta. Foto: Deník/Martin Divíšek

Praha 3 potřebuje krizový managment, tvrdí
nová koalice na Žižkově.
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Nahradí Bellu starostku?
Praha – Žižkovská radnice v
posledních dnech řeší krizi.
Po vystoupení starostky Vla-
dislavy Hujové z TOP 09 a
následném vypovězení koa-
liční smlouvy se neví, kdo
povede třetí městskou část v
Praze do podzimních komu-
nálních voleb. V pondělí se o
slovo přihlásila Koalice pro
Prahu 3, kterou tvoří ODS,
KDU-ČSL a Svobodní.
Praha 3 zažila během

května nečekané otřesy ve
vedení. Nejprve kritizovaná
starostka Hujová po sporech
s předsedou strany Jiřím Po-
spíšilem opustila řady topky,
Hujovou pak následovali
radní Jaroslava Suková a za-

stupitel Martin Brožek, další
dva reprezentanti TOP 09.
„Strana se tak půl roku

před volbami fakticky rozpa-
dá,“ napsali v tiskové zprávě
zástupci Koalice pro Prahu 3.
Problém vygradoval 22. květ-
na, kdy hnutí Volba pro měs-
to – nezávislí kandidáti vy-
povědělo koaliční smlouvu
s TOP 09, ODS a ČSSD.

KOALICE UŽ PŘED
VOLBAMI
„Naše nová koalice se v tuto
chvíli fakticky stala nejsil-
nějším zastupitelským klu-
bem,“ řekl občanský demo-
krat Alexander Bellu, který
bude lídrem společné kandi-

dátky a mohl by Hujovou
nahradit ve funkci starosty.
„Jsme připraveni jednat s

dalšími stranami, abychom
nalezli rychlé, a především
funkční řešení současné si-
tuace. Nelpíme na politických
postech, ale je faktem, že
radnice potřebuje rychle najít
krizový management, který
bude řešit rozpočet, privati-
zaci bytů i aktuální bezpeč-
nostní problémy,“ dodal do-
savadní místostarosta Bellu s
tím, že voliči zřejmě dosta-
nou možnost ověřit si ještě
před volbami, jak bude nové
spojení fungovat. Koalice pro
Prahu 3 na pondělní tiskové
konferenci představila také

nové logo pro svou kampaň a
maskota v podobě koaly.
Zástupkyně KDU-ČSL
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druhá na společné
kandidátce, tvrdí, že koalice
chce z Prahy 3 udělat ve
všech ohledech atraktivní
městskou část. „Zasadíme se
o to, aby si občané nemuseli
lámat hlavu s tím, na kterou
školu mají své děti zapsat a
zda pro ně zbude místo. Po-
kud jde o dostupné bydlení,
ještě před konáním voleb se
zasadíme také o schválení již
naplánované privatizace
bytů z majetku městské
části,“ uvedla Říhová.
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↑ PRŮZKUM K METRU D. Dopravní
podnik hlavního města Prahy hledá
už podruhé firmy, které zjistí,
v jakém podloží budou následně
stavbaři rubat novou trasu metra D.
Podnik vypsal celkem čtyři soutěže
na geologický průzkum s celkovou
předpokládanou hodnotou zakázek
928 milionů korun bez DPH.
Nejdražší, za 406 milionů, bude
šachta v Krči. DPP se už jednou
pokoušel zajistit geologický průzkum,
tendry ale letos v dubnu zrušil ještě
před podáním nabídek. Zdůvodnil to
tím, že nebyly řádně schváleny. (jš)
Vizualizace: Metroprojekt

Projekt Dětský úsměv zlepší
péči o dětský chrup
Hlavní město spustilo projekt Dětský úsměv
zaměřený na prevenci zubního kazu u dětí. Cí-
lem projektu je předat dětem v dětských do-
movech, mateřských a základních školách ná-
vod na správnou péči o zuby. Pilotního projektu
za 200 tisíc korun se zúčastní od května 2018
do června 2019 celkem šest pražských základ-
ních škol, 18 tříd a přibližně 443 žáků. Děti bu-
dou školit přímo ve školách speciální lektoři.
České děti mají podle posledního průzkumu
2,5krát více zkažené zuby než děti ve Finsku,
Dánsku nebo Švýcarsku.
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