
PRAHA | Z městských částí

Politici podpořili „ghetto“ na Opatově
Ve dvou opravených věžá-
cích má vzniknout dohro-
mady přes 500 bytů pro
cca 1500 lidí.

Podle opozice plán neřeší
dopad nových obyvatel na
místo ani služby.

JAN PROKEŠ

O bří budova bývalé-
ho hotelu Opatov
se nejspíš skutečně
promění ve velko-

kapacitní ubytování pro so-
ciálně slabé. Nákladnou re-
konstrukci věžáku s 22 patry,

který je ve vlast-
nictví hlavního
města, schválili ve
čtvrtek zastupitelé
metropole.
Kvůli obavám ze

vzniku „sociálního
ghetta“ začalo opoziční
Hnutí pro Prahu 11 sbírat
proti záměru magistrátu
podpisy občanů. „Od středy
naši petici podepsalo několik
stovek lidí. Pokračovat ve
sběru podpisů budeme ještě
příští týden. Je to šílený plán,
který chce sestěhovat do-
hromady kolem tisícovky lidí

v tíživé situaci, což jde proti
doporučením všech odbor-
níků,“ řekl exstarosta Prahy
11 Jiří Štyler (Hnutí pro Pra-
hu 11). Podle Štylera

pro
Štylera

pro
je zará-

žející i víc než půlmiliardová
cena zakázky. „Vychází to na
půldruhého milionu za jeden
malometrážní byt. Rozpočet
navíc nemusí být konečný
a u tak velkého projektu
nejspíš nebude,“ uvedl orga-
nizátor podpisové akce, pod-
le kterého projekt nikdo z
města nekonzultoval ani
s obyvateli, ani se zastupiteli
městské části.

BYTY I PRO MLADÉ
Současné vedení tamní rad-
nice, tvořené koalicí ANO,
TOP 09 a ČSSD, ale s kom-
plexní opravou chátrající
budovy souhlasí. Takzvaný
Dům pro nový začátek má
poskytnout ubytování lidem
s nízkými, ale pravidelnými
příjmy, a podle magistrátu
má jít o „vyvážený mix“
mladých rodin, handicapo-
vaných, seniorů atd. „Pro-
měnou struktury obyvatel-
stva dojde k zásadnímu zvý-
šení bezpečnosti místa i při-
lehlého okolí, jehož revitali-
zace je ostatně nedílnou

součástí projektu, stejně jako
zlepšení občanské vybave-
nosti. Kvalita života stávají-
cích obyvatel se tak jedno-
značně zvýší, nikoliv sníží,“
zdůraznila za Prahu 11
mluvčí Anna Kočicová.

OPRAVÍ SE TAKÉ SANDRA
Pražští zastupitelé zároveň
přiklepli Praze 11 téměř
čtvrtmiliardovou dotaci na

komplexní rekonstrukci
ubytovny Sandra v těsném
sousedství hotelu Opatov.
Ubytovnu dnes využívají
hlavně zahraniční dělníci a
okolí budovy trápí zvýšená
kriminalita i vandalismus.
Přeměna v další dům pro
sociální začleňování podle
radnice bezpečnost místa
zlepší, podle Štylera

bezpečnost
Štylera

bezpečnost
naopak

problémy ještě znásobí.

VZNIKNEGHETTO?HotelOpatov na JižnímMěstě nabídne sociál-
ní bydlení. Foto: Deník/ Martin Divíšek11

Ekospol postaví
byty v Horních
Počernicích

Developerská fir-
ma Ekospol plá-
nuje v Horních
Počernicích vý-
stavbu zhruba 900
bytů. Záměr pro

lokalitu Nad Palečkem
předložila radním hlavního
města a pražskému Insti-
tutu plánování a rozvoje
(IPR). Návrh zahrnuje by-
tové domy se čtyřmi až pěti
nadzemními podlažími a
jedním ustupujícím podla-
žím. Měla by zde být i pro-
dejna potravin s venkov-
ním parkovištěm. Další ko-
merční plochy jsou navrže-
ny v části přízemí bytových
domů. (dna)
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Palmovku
a Letňany spojí
trolejbusová linka
Libeň– Po více než 40 le-
tech se do pražských ulic
vrátí trolejbus. Od 1. čer-
vence začne pravidelně jez-
dit z Palmovky do Letňan

na lince číslo 58.
Půjde však o
moderní elektro-
bus, který se bu-
de na části trasy
dobíjet z trolejí a
ve zbytku jej bu-

de pohánět baterie. Doposud
ho dopravce testoval na
lince číslo 140. „Je to pokra-
čování testovacího provozu,
teď to ale bude linka MHD.
Vyjede denně v intervalu 60
minut,“ řekl mluvčí organi-
zace Ropid Filip Drápal.
V rámci první etapy zku-

šebního provozu ověřoval
doprav nabíjení. Vůz využí-
val zhruba kilometru trole-
jového vedení v Prosecké
ulici. Součástí zkušebního
provozu byly také opakova-
né prezentační jízdy pro
cestující. Důležité je, že sys-
tém obstál i při silných
mrazech v závěru letošní
zimy. Dopravní podnik také
připravuje elektrifikaci linky
číslo 207 mezi Ohradou a
Staroměstskou, kde by měly
jezdit elektrobusy se static-
kým dobíjením. (eb)
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Festival na Letné
bude sportovní

Letná – V rámci festivalu
sportu a volného času, který

se koná ode
dneška do středy
v Letenských sa-
dech, si mohou
děti vyzkoušet ví-
ce než padesát
tradičních i méně

obvyklých aktivit. Připrave-
ni budou trenéři i lektoři,
kteří jim v začátcích poradí
s nejrůznějšími disciplínami
od golfu po curling. Součástí
akce je také doprovodný
program plný hudby, tance
a divadla. (eb)
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V Praze 5 vzniká petice,
lidé chtějí mít policii blíž

Košíře – Lidé v
Košířích se bouří
a podepisují peti-
ci. Důvod? Poli-
cejní oddělení,
která má obstará-

vat území Košíř v pátém
pražském obvodu, sídlí až
ve Stodůlkách na Praze 13.
„Je skandální, že již deset

let je policejní stanice MO
Košíře ve Stodůlkách,“ řekl
pro Pražský deník předseda
ČSSD
pro
ČSSD
pro Pražský
ČSSD

Pražský
na Praze 5 a iniciátor

petice pro novou lokalitu
stanice Jan Smetana.
„Při krádeži v Košířích je

občan navíc potrestán ještě
tím, že musí jet minimálně
půl hodiny do Stodůlek,
aby ji nahlásil. A vzhledem
k nedostatku policistů
stráví na této stanici další
dvě hodiny. Já osobně se již
snad podesáté ptám velite-
lů policie Praha II, kdy se
nová stanice policie v Ko-
šířích konečně umístí.“
„Tento problém jsme ře-

šili před rokem,“ připomíná
plukovník Jan Koníř, ředitel
policie v obvodu Praha II,
pod který košířská stanice
spadá.
„Situaci se stále nedaří

vyřešit. Nepovedlo se nám
najít vhodný objekt, kam

bychom dokázali sestěho-
vat 58 lidí a kde by byla
parkovací místa pro zhru-
ba 5 vozidel, abychom tam
nepřekáželi nepřetržitým
provozem.“
Ani Praha 5 nemůže

dlouhodobě najít pro poli-
cisty místo.
„Je na radnici, aby policii

pomohla, ale bohužel v
Košířích není žádný vhod-
ný prostor, kterým by
Praha 5 disponovala,“ řekl
zastupitel a místopředseda
bezpečnostní komise Josef
Endal (ANO 2011). „Nemá-
me ani žádný pozemek,
který bychom jim mohli
poskytnout.“
Na výsledcích práce poli-

cie se ale poloha stanice
zřejmě nepodepisuje, pro-
tože minulý rok klesla
trestná činnost na Praze 5 o
15,5 %, což je o 7,5 % více
než průměrný pokles ve
zbytku republiky. Největší
rozdíl zaznamenala policie
na Praze 5 v krádežích mo-
torových vozidel, které
klesly o více než polovinu.
Přesto zůstává poloha ko-
šířské policejní stanice pro
obyvatele Košíř nepříjem-
ností, které se očividně jen
tak brzy nezbaví. (asn)

5

Radnice třetí městské části má novou koalici i starostu
MAGDALENA HAVLÍKOVÁ

Žižkov – Krize vyvolaná
odchodem starostky Hujové
z TOP 09 vyústila jejím od-
voláním z politické funkce.
Na její místo se dostal do-
savadní místostarosta Ale-

xander Bellu
(ODS). Strany se
dohodly i na nové
koaliční smlouvě,
ve které dosavadní
koaliční strany
TOP 09, ODS, ČSSD

strany
ČSSD

strany

a Volba pro město doplní
ještě STAN, KDU-ČSL

doplní
ČSL
doplní
a

Strana svobodných občanů.
Odvolána byla i radní pro

školství Jaroslava Suková,
která spolu s Hujovou vy-
stoupila z TOP 09. Mís-
tostarostka Lucie Vítkovská
a radní Michal Papež (oba
ODS) pak odstoupili, aby
uvolnili místo radním
Mojmíru Mikulášovi (Svo-
bodní) a Radkovi Hlaváčkovi
(ČSSD) a místostarostům
Lýdii Říchové (KDU-ČSL) a
Tomáši Mikeskovi (STAN).
„Chceme se soustředit na

plánování metra D, jarov-
skou spojku vést tunelem a
intenzivně komunikovat s
policií ohledně bezpečnostní
situace v okolí Olšanského
náměstí, Ohrady a Jesenio-

vy, kde se ve větší míře po-
hybují narkomani a bezdo-
movci,” řekl Alexander Bellu
a dodal, že se koalici již po-
vedlo schválit privatizaci 150
bytů, která na květnovém
jednání zastupitelstva ne-
prošla.
S rošádou na radnici ale

není spokojená opozice,
která kritizovala i zmatky při
samotném odvoláván Hujo-
vé na zastupitelstvu. „Ne-
chápu, proč třeba lidovci dě-
lají Belluovi zdarma reklamu
před volbami. Pan Bellu ne-
má moc dobré místo ani v
celopražské ODS, což dokládá
jeho nevolitelné místo na

kandidátce pro volby do
pražského zastupitelstva,“
domnívá se Matěj Stropnický
(Zelení). Slova kritiky na
nového starostu se snesla i
od Ondřeje Ruta (Zelení),
kritizuje ale i nové radní.
„Varovným signálem je ob-
sazení postu radního pro
dopravu stranou Svobod-
ných, známou svým odpo-
rem vůči jakémukoli ome-
zení automobilové dopravy.”

HUJOVÁ NA KANDIDÁTCE
Nová koalice tak může být
předzvěstí toho, jak by to na
radnici mohlo vypadat po
podzimních volbách, i v

nich totiž mnoho politic-
kých subjektů trojky spojí
síly. TOP 09 se STAN, v Ko-
alici pro Prahu 3 se zase
potkají ODS, KDU-ČSL a
Svobodní. Svou podzimní
kandidaturu Deníku potvr-
dila i bývalá starostka.
„Oslovují mne žižkovské

a vinohradské osobnosti,
které mají zájem být na
kandidátce, pokud bych ji
vedla. Mám i několik nabí-
dek od politických subjektů
na její zastřešení,“ uvedla
Hujová s tím, že také počítá
se Sukovou a Brožkem, kteří
spolu s ní nyní opustili řady
TOP 09.
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Neděle
pro otce

Žižkov – Svátek
otců se bude slavit

v areálu Pražačka. Akci za-
hájí turnaj ve fotbale, děti si
budou moci vyzkoušet
i florbal a účastnit se dílen.
Na pódiu se vystřídají
ukázky představení cirku-
sových akrobatů. (mha)
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Hledáme a rádi přijmeme
nové kolegy /kolegyně na pracovní pozici:

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA SK. „C“
Co od Vás očekáváme:
 aktivní a pozitivní přístup k práci  samostatnost, spolehlivost, odpovědnost  ŘP sk. 
C, digitální kartu řidiče, platný profesní průkaz, psychotesty, výpis z bodového konta

Co Vám nabízíme:
 zázemí stabilní společnosti  zajímavé fi nanční ohodnocení  zajímavé fi nanční ohodnocení  zajímavé fi  pravidelnou mzdu 
 volné víkendy  práci na HPP v Jirnech u Prahy  možnost parkování u domu

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, můžete nás kontaktovat na:
E – mail: personalistika@rosamarket.cz, tel. 724 412 883

Brigádníky do novinové tiskárny
Naskladňování a příprava tiskovin pro jejich distribuci.

Práce na DPP.
Místo výkonu práce: U Stavoservisu 646, Praha 10 Malešice.

Nástup dle dohody.

vladislava.borovickova@vlmedia.cz
602 304 675

VLTAVA LABE MEDIA a. s.
je vydavatelem nejvýznamnějších regionálních novin v České republice, lifestylových 

i tradičních a televizních časopisů. Mezi ně patří např. Deník, Glanc, Story, Gurmet, 
National Geopraphic či Týdeník Květy, TV magazín a mnoho dalších.

Jsme druhý největší vydavatelský dům v České republice patřící do 
mediálního koncernu společnosti Penta. Naše noviny a časopisy 

čtou více než 3 milióny lidí.

Přijmeme

Více informací o naší společnosti naleznete na adrese www.vlmedia.cz
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