DVA ROKY NA RADNICI
STAVBA NOVÉ ŠKOLKY
PARKOVÁNÍ. ŘEŠÍME!
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a další…
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Vážení čtenáři, občané desítky
V novinách Obecní kurýr jsem na podzim
roku 2017 řekl, že jsme rozhýbali tempo práce
na radnici. Nyní jen lituji, že jsme na práci
neměli celé volební období, ale jen přibližně
polovinu, od června roku 2016, kdy byla
sestavena nová koalice. Stačilo by se toho
mnohem více.
I za ten krátký čas jsme toho přesto
dokázali hodně:

» ZŠ Jakutská dostala další patro s krásnými
»

»
»

učebnami
Ke konci se chýlí rekonstrukce kuchyně,
jídelny a podkroví ZŠ Karla Čapka
na Kodaňské. Zejména úprava podkroví
byla stavebním oříškem. Výhled
atelierovými okny na staré Vinohrady
a Vršovice je ovšem nádherný.
Zahájili jsme výstavbu zcela nové MŠ se čtyřmi
třídami v areálu ZŠ Nad Vodovodem.
V BDM ﬁnišujeme po otevření rodinného
centra a krásné jídelny i pobočku městské
knihovny. BDM se tak stává centrem
Malešic, kde si své najde téměř každý.

» Po mimořádně obtížných jednáních jsme

»

zahájili soutěž na dodavatele rekonstrukce
polikliniky Malešice. Tato investice bude
největší za posledních 5 let. Lékaři i pacienti
si to zaslouží.
Stejně tak se konečně dokončí multifunkční
kulturní zařízení BIO Vzlet, které na to
čeká od počátku roku 2013, kdy zpackaná
rekonstrukce nebyla dokončena.

V RMČ tvoří zástupci TOP 09 kompaktní
a profesionální tým, který odpracovává
přibližně tři čtvrtiny celé radní agendy.
Máme nejširší kompetence a tlačíme věci
kupředu nejen v oblasti investic.
Chceme být u toho i v dalším volebním období
a to hned od začátku. Velkými tématy tohoto
období pro nás jsou:
parkování • privatizace
• rekonstrukce KD Eden • bezpečnost
Dejte nám šanci dokončit rozpracované a dále
spravovat MČ v obou významech tohoto slova.
Ing. Tomáš Pek,
S.E. (IHE Delft)
1. místostarosta
MČ Praha 10
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• Dva roky
na radnici.

• Oprava
polikliniky
v Malešicích.
• Praha 10 postaví
novou školku.

• Školy v přírodě
a příspívání města.
• Podporujeme
malé čtenáře.
• Připravujeme
rekonstrukci vily
Karla Čapka.

Splnili jsme…
» Stavíme novou školku.
Do roku 2020 bude stát v ulici
Nad Vodovodem, získáme dalších
112 míst pro děti.

» Stará škola V Olšinách se díky
nám dočká rekonstrukce. Vrátí se
do ní děti v předpokládaném počtu
přes 400 žáků.

» Rozhodli jsme o rekonstrukci
divadla Solidarita.

» Zrekonstruovali jsme jídelnu
ZŠ Brigádníků.

» Dotáhli jsme přípravu
rekonstrukce polikliniky Malešice.
Bude se opravovat, ale nikdy
nebude celá uzavřená.

» Staráme se o kulturní dědictví.
Cennosti z vily Karla Čapka
jsou v depozitářích, zahajujeme
rekonstrukci. Vytvořili jsme
grantový program na podporu
místních památek.

» Podporujeme pedagogy v našich
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• Parkování.
Řešíme!
• Nový antigraffiti
program.

» Řekli jsme stop miliardové radnici

• Divadlo
na Solidaritě
chceme.

» Umíme čerpat desítky milionů

• Rozhodnuto!
Opravíme školu
V Olšinách.
• Metropolitní plán.

8

školách a mateřských školkách.
Do školství jen v letošním roce
posíláme 209 milionů korun.

• Chcete tramvaj
na Počernické?

a zahájili přípravu na opravu
stávající budovy.

z evropských dotací, tím šetříme
rozpočet Prahy 10.

» Změnili jsme systém podpory
spolků a organizací. Čerpají
díky tomu více peněz, ale
transparentněji.

» Z bytového domu v Malešicích
jsme udělali centrum pro místní
komunitu. Otevřeli jsme jídelnu,
prosadili rodinné centrum, ještě
letos se tam otevře pobočka
městské knihovny.
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Dva roky na radnici…
… co vám udělalo radost?
TOMÁŠ PEK

ONDŘEJ POČAROVSKÝ

tomas.pek@pha.top09.cz
Že se něco dá změnit. Sice to opravdu stojí
hodně síly a vůle, ale uskutečnit věci lze.
Já jsem opravu hodně stál o to, abychom
zachránili nádherou budovu staré školy
V Olšinách, kde hrozilo, že se ubourá či přestaví
na radnici. Je součástí naší historie a zaslouží
si, aby mohla sloužit dál svému účelu. Nadřel
jsem se, ale díky tomu úsilí se z ní stala kulturní
památka, potom jsme prosadili záměr její
obnovy a nakonec zajistili i projektování, takže
se tam skutečně velmi brzo mohou vrátit děti.

ondrej.pocarovsky@pha.top09.cz
Radost mívám skoro pokaždé, když se
jedu podívat do některé ze škol a školek
nebo do některého z domovů pro seniory.
Na radnici má člověk často pocit, že jen leží
v papírech, ale když má potom možnost
přesvědčit se o tom, k čemu to „papírování“
vede, dokáže z něj tu radost mít.
Kvůli rekonstrukcím v Jakutské i Kodaňské,
ale i kvůli zlepšení péče v domovech
pro seniory byly popsány stohy papíru,
ale když potom vidíme nové třídy nebo služby
pro seniory, víme, že to mělo smysl.

RADEK LOJDA
MICHAL NAROVEC
radek.lojda@pha.top09.cz
Já mám radost, že jdeme do voleb obhajovat naši
práci. Mám radost, že se máme čím pochlubit, že
nejdeme do voleb s prázdnými hesly, ale jasnými
výsledky naší práce. Mám radost, když se mohu
setkávat s lidmi v terénu a vyřešit společně s nimi
jejich problém. Do budoucna bych byl rád, aby
radnice měla své radniční noviny.

Spravujte
Desítku s námi!

michal.narovec@pha.top09.cz
Mám radost, když vidím, že se i za ty dva roky
něco skutečně změnilo. Je to vidět na ulicích,
ale i na fungování uvnitř úřadu, kdy prostě
všichni vnímají, že se Praha 10 postupně
zbavuje všech těch nehezkých samolepek,
které před lety dostala.

Už dva roky dáváme Prahu 10 dohromady
a snažíme se věci zlepšovat, aby se Vám tu žilo lépe.
Vaše názory pro nás vždy byly a jsou důležité.
Takže pokud chcete spravovat Desítku spolu s námi,
klikněte na www.spravujte.cz
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Oprava
polikliniky
v Malešicích
Začne ještě letos
POLIKLINIKA V MALEŠICÍCH SE DOČKÁ KVALITNÍ REKONSTRUKCE. PŘEDSTAVITELŮM TOP 09
NA PRAZE 10 SE PODAŘILO VYŘEŠIT SLOŽITÉ SMLUVNÍ VZTAHY S PROVOZOVATELEM, TAKŽE UŽ NIC NESTOJÍ V CESTĚ
VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ.
„Od chvíle, kdy jsem se před necelými dvěma
lety stal 1. místostarostou, pracuji na tom,
aby se poliklinika v Plaňanské dočkala
rekonstrukce, kterou si bezpochyby zaslouží.
Vyvarovali jsme se chyb předešlého vedení
a za ty dva roky připravili takovou rekonstrukci,
která neomezí péči o pacienty a zároveň povede
k úplné obnově tohoto zdravotnického zařízení,“
říká 1. místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek.
Cílem dvouletého snažení bylo připravit
rekonstrukci tak, aby se z polikliniky stalo
moderní zdravotnické zařízení, a zároveň tak,
aby práce co nejméně omezily komfort lékařů
i pacientů, a v neposlední řadě také tak, aby
Praha 10 měla celý proces pod kontrolou.
Městská část řeší rekonstrukci tak,
aby poliklinika nikdy nebyla uzavřena celá.

Dispozice objektu dovoluje jeho rozdělení
na dva samostatně fungující celky, jejichž
velikost umožňuje městské části
nabídnout lékařům dostatek vhodných
prostor v sousedním Bytovém domě
Malešice. Lékaři z rekonstruované
části se na přechodnou dobu
přesunou do Bytového domu
Malešice. Nedojde tak k omezení
zdravotní péče a dopad
na pacienty bude minimální.
„Pokud všechno půjde dobře,
skutečně by se do konce roku 2018
mělo s rekonstrukcí začít. Věřím, že
to je skvělá zpráva pro všechny lékaře
i pacienty,“ uzavírá Pek.
tomas.pek@pha.top09.cz

Praha 10 postaví novou školku. V ulici
Nad Vodovodem bude sloužit více než stovce dětí
TOP 09 SE ZASADILA O VÝSTAVBU ZCELA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO VÍCE NEŽ STO DĚTÍ.
STAVBA JIŽ BYLA ZAHÁJENA A VYROSTE V ULICI NAD VODOVODEM VE STRAŠNICÍCH V AREÁLU ZŠ.
„Vidíme, že existuje silná poptávka
po navýšení kapacit mateřských škol.
Protože není možné jít jen cestou rozšiřování
stávajících školek, rozhodli jsme se,
že mnohem přínosnější bude postavit školku
novou. Nejvhodnějším místem se ukázal areál
základní školy Nad Vodovodem, kde také
nová školka vyrůstá,“ říká 1. místostarosta
Tomáš Pek.

„Školka by měla být
hotová do 420 dnů – to
znamená, že bychom měli
budovu přebírat již v roce 2019.
Podařilo se nám navíc zajistit dotaci
Hlavního města Prahy ve výši 25 milionu
korun,“ říká Tomáš Pek.
tomas.pek@pha.top09.cz
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Od loňského listopadu tak vlastník hotelu
Praha 10 Rekreace a.s. pracuje na tom, aby se
do hotelu od září 2018 mohlo zase začít jezdit.
Co bude dál?

Školy
v přírodě
Chceme, aby na ně město dál přispívalo
TOP 09 PRACUJE NA TOM, ABY OD ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 MOHLY
DĚTI Z PRAHY 10 ZNOVU JEZDIT NA DOTOVANÉ ŠKOLY V PŘÍRODĚ. PROGRAM
RADNÍ POZASTAVILI PŘED ROKEM, PROTOŽE KONTROLA V HORSKÉM HOTELU
PROKÁZALA, ŽE BUDOVA NENÍ VE STAVU VHODNÉM PRO POBYTY DĚTÍ.

TOP 09 rozhodně stojí o to, aby byl program
dotovaných výjezdů obnoven. Připravujeme
proto novou smlouvu s vlastníkem hotelu,
která počítá se slevou na dítě a den, se snížením
celkového počtu turnusů, s novým přihlašovacím
systémem i úpravou počtu turnusů pro jednotlivé
školy podle jejich velikosti a požadavků.
„Snažíme se vyjít vstříc i požadavku, který
velmi často zazníval na loňských veřejných
slyšeních s rodiči a učiteli. Hledáme proto
způsob, jakým by bylo možné ﬁnančně
podpořit také pobyty, které
by se konaly jinde, než
na Horském hotelu,“
vysvětluje jednu z novinek
Ondřej Počarovský.

ondrej.pocarovsky@pha.top09.cz
„Tehdejší provozovatel zanedbal své povinnosti
i správu Horského hotelu v Janských lázních.
Poté, co jsme uskutečnili kontrolní výjezdy,
jsme rozhodli o tom, že za takového stavu
do budovy děti poslat nemůžeme. Výjezdy

i program dotovaných škol v přírodě
a lyžařských výcviků jsme kvůli bezpečnosti
pozastavili a opakovaně vyzvali k odstranění
chyb a zajištění standardních podmínek,“ říká
radní pro oblast školství Ondřej Počarovský.

Aktivní město:
podporujeme
čtenářskou
gramotnost
Vila Karla Čapka: Připravujeme
rekonstrukci mimořádné památky
Polovina vily bratří Čapků je připravena
na pietní obnovu. Vilu koupila městská část
v roce 2013. Instituce, od kterých by se odkup
dal očekávat, jako např. ministerstvo kultury,
v tomto smyslu zcela selhaly. Nákup vily
městskou částí byla jediná cesta, jak zachovat
vilu včetně velmi cenného vybavení a památek
na její slavné obyvatele na autentickém místě
a pohromadě.
Archiválie jsou bezpečně uloženy a provádí
se jejich ošetření. Stejně tak se postupuje
v případě nábytku, koberců a dalšího vybavení.
Některé fotograﬁe, obrazy, koberce a další

artefakty zapůjčuje MČ
na výstavy nejen v ČR
ale i ve světě. Díla
z Čapkovy pozůstalosti
tak byla již v muzeu
Karla Čapka na Strži,
v galerii GASK v Kutné Hoře, připravuje
se výstava pro Národní Galerii a měli jsme
tu čest vypravit několik artefaktů na dvě
japonské výstavy, kde je Čapek velice ceněn,”
říká Tomáš Pek.

Připravujeme druhý ročník programu
na podporu čtenářské gramotnosti.
V rámci projektu Aktivní město i pro
školní rok 2018/2019 vyčleníme zhruba
dva miliony korun na nákup knih pro
děti z Prahy 10.
„Po zkušenostech z loňska a na základě
přání rodičů jsme se v nadcházejícím
školním roce rozhodli otevřít systém také
pro žáky prvních a druhých tříd a pro
předškoláky z mateřských škol. Každé
takové dítě, které má trvalé bydliště
v Praze 10, dostane poukázku na nákup
knih ve výši 500 korun,“ říká radní pro
oblast školství Ondřej Počarovský.
ondrej.pocarovsky@pha.top09.cz

tomas.pek@pha.top09.cz
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Parkování. Řešíme!
ZPRACOVÁVÁ SE STUDIE, KTERÁ BUDE PODKLADEM PRO PŘÍPADNÉ ZAVEDENÍ ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ.

Předchozí vedení radnice problémy
s parkováním dostatečně neřešilo
a na zavádění zón placeného stání na okolních
městských částech nedokázalo adekvátně
reagovat. Postupem času intenzita problémů
s parkováním vygradovala do situace, kdy
je téměř nemožné zaparkovat ve Vršovicích
a na Vinohradech a parkování ve Strašnicích
je stále složitější.
Zóny placeného stání jsou některými obyvateli
vnímány jako nepopulární opatření. Pravdou
je, že ač obyvatelé s jejich zavedením platí
určitou ﬁnanční částku, parkování před
domem nikomu nezaručí.
Vnímáme je ale v tuto chvíli tak, že je to obrana
parkovacích míst rezidentů, obyvatel Prahy 10,
před automobily z Prahy 2, 3 a 4, kteří Prahu
10 používají jako neplacené parkoviště, a tím
zabírají parkovací místa jejím obyvatelům.
Dále je vnímáme jako obranu před auty

mimopražských řidičů, kteří Prahu 10
používají jako neplacené P+R parkoviště.
„Jsme přesvědčeni, že je nezbytné zavedení
zón placeného stání v některých oblastech
Prahy 10, a to zejména Vinohrad, Vršovic
a částečně i Strašnic“, říká předseda
dopravního výboru Viktor Lojík.

Celopražské zóny:
v nedohlednu
Ačkoliv plně podporujeme případné zavedení
celopražského systému parkování, který umožní
rezidentům zaparkovat nejen před domem, ale
i v místech, kam pravidelně dojíždí, tak zároveň
si je třeba uvědomit, že je to běh na dlouhou trať

Pryč s klikyháky na domech.
Bude nový antigraﬃti program
Radní pro bezpečnost Radek Lojda v létě
představí vylepšený antigrafﬁti program.
Ten umožní majitelům domů i SVJ snáze
a za minimální náklady odstraňovat
nelegální grafﬁti z fasád domů.

postupně mizet“, říká
Radek Lojda, který chce
vylepšený antigrafﬁti
program představit
ještě o prázdninách.

„Nevzhledné malůvky na domech i mně
samotnému vadí, a chtěl jsem proto, aby celý
program fungoval lépe než dosud. Počítáme
mimo jiné s profíky na zapojování veřejnosti,
takže věřím, že se do našeho programu zařadí
většina majitelů poškozených nemovitostí
a nelegální grafﬁti začnou z desítky konečně

Vznikne nový web,
zjednoduší se administrativní proces,
zrychlí se samotné odstraňování malůvek
z fasád. Více informací zveřejníme
v srpnu 2018.

a na zavedení celopražského systému nelze
čekat. Pracujeme a budeme pracovat tedy
na tom, aby systém zón placeného stání
byl v nejpostiženějších lokalitách Prahy 10
zaveden co nejdříve.
Zavedení zón některým oblastem nepochybně
pomůže. Na sídlištích jako jsou Malešice
a Zahradní Město, je však třeba hledat jiná řešení.
Tato sídliště vznikala v 60-tých a 70-tých letech
a tomu odpovídá i kapacita parkovacích míst. Zde
prakticky neparkují „přespolní“, ale obyvatelé,
kteří tam reálně žijí a kteří se potýkají zejména
s nedostatkem nočních parkovacích stání.
„Je tedy nezbytné, a my tak toto právě činíme,
hledat další řešení, která počet parkovacích
stání na sídlištích navýší“, říká Lojík.Oproti
jiným lokalitám blíže centru a s hustší
zástavbou zde pro navýšení počtu parkovacích
míst možnosti jsou. V současné době je
zpracovávána prověřovací studie, která by
ve vytipovaných oblastech na sídlištích měla
jasně říci, zda je možné některé ulice rozšířit
tak, aby se zvýšila kapacita parkovacích
stání a jaké by toto rozšíření mělo dopad
na okolí. Toto vše se ale musí dělat citlivě
a s maximálním ohledem na hodnotnou zeleň.
„Až bude studie ohledně možného zvýšení počtu
parkovacích stání na sídlištích hotová, budeme
mít konkrétní představu, co by případný vznik
nových parkovacích míst obnášel. Protože
plně vnímáme citlivost takovýchto rozhodnutí,
budeme se ptát obyvatel v nejbližším okolí
na jejich názor a ten respektovat“, uzavírá Lojík
Co děláme

» Žádáme celopražskou zónu,
»
»
»

ale na její zavedení nemůžeme čekat.
V lokalitách, kde je situace kritická,
podporujeme urychlené zavedení systému
zón placeného stání.
Pro jeho zavedení je nutná studie –
tu jsme už zadali zpracovat.
Aktivně hledáme místa, kde se dají
vybudovat parkovací místa nová.

Co neděláme

» Neslibujeme bujnou výstavbu parkovacích
domů. Míst, kde mohou vyrůst je na Praze
10 minimum a cena za výstavbu i provoz je
neúměrně vysoká.

radek.lojda@pha.top09.cz
viktor.lojik@pha.top09.cz
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Divadlo
na Solidaritě chceme
Tomáš Pek:

KOLEM STRAŠNICKÉHO DIVADLA
SE POSLEDNÍ MĚSÍCE MÍSÍ FAKTA,
EMOCE A NEPRAVDY, TAKŽE SI
DOVOLÍM NĚKTERÉ VĚCI UVÉST
NA PRAVOU MÍRU.
Od roku 2016 připravujeme záměr
rekonstrukce divadla pro jeho nevyhovující
stav a z důvodů jeho modernizace. Dále
potřebujeme prostory divadla stavebně
oddělit od souvisejících sousedních bytových
domů, bez čehož by nebylo možné připravit
dlouhodobě avizovanou privatizaci.

Samozřejmě v době, kdy se činí praktické
kroky k rekonstrukci divadla, se rychle
blíží okamžik, kdy bude divadlo opravdu
zavřeno a rekonstruováno. To by mělo
nastat bezprostředně po dokončení obnovy
vršovického Bia Vzlet.
Divadlo X10, které doposud v prostorách
divadla na Solidaritě působilo, nechce
smlouvu s ohledem na blížící se rekonstrukci
prodloužit. MČ nemůže tlačit divadlo X10
do nájmu něčeho, co oni na omezenou dobu
nechtějí a navíc již po nějakou dobu působí
v atraktivnějších prostorách v centru Prahy.

V červenci proběhla soutěž na nájemce divadla,
kde soutěžním kritériem byla jeho kulturní náplň.
Nápady opozice na zvýhodnění divadla X10
dalším snížením nájemného pod minimální mez
zavání zvýhodňováním konkrétního subjektu
a kolidují se závaznými postupy městské části.
Souběžně se soutěžením nájemce divadla běžela
také soutěž na samostatný pronájem restaurace,
ta se uskuteční znovu. Naším cílem je, aby Praha 10
nepřišla o divadlo a aby bylo provozováno
přinejmenším stejně kvalitně jako dosud.
tomas.pek@pha.top09.cz

Rozhodnuto!
Opravíme školu V Olšinách
VE STARÉ STRAŠNICKÉ ŠKOLE
U STANICE METRA STRAŠNICKÁ
V ULICI V OLŠINÁCH SE NAPOSLEDY
UČILO PŘED VÍCE NEŽ DESETI
LETY. JE ROZHODNUTO, ŽE SE
DO TŘÍD VRÁTÍ DĚTI. TOP 09 TOTIŽ
PROSADILA REKONSTRUKCI TÉTO
KRÁSNÉ SECESNÍ BUDOVY A JEJÍ
ZNOVUOTEVŘENÍ.
Osud staré školy mohl být ale úplně jiný,
dlouho se přemýšlelo o tom, že by se z ní stala
radnice městské části. Až se vstupem TOP 09
do vedení města se podařilo deﬁnitivně
zastavit plány na stěhování radnice, která
zůstane tam, kde je (a opraví se).

Otevřením školy V Olšinách získáme pro naše
školáky dalších 400 míst, které výhledově
nutně potřebujeme. Součástí areálu školy
bude i školní hřiště na místě nyní nevyužívané
plochy pod „Barčou“, kde po dostavbě školy
ve 30. letech 20. století hřiště historicky
bylo. Secesní budova bude obnovena včetně
zaniklých detailů fasád a ozdobných štítů.
Počítá se s využitím krásného podkroví
i s tím, že se zde bude připomínat její historie,
například doba, kdy sloužila jako štáb
Pražského povstání v květnu 1945.
tomas.pek@pha.top09.cz
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Obecní kurýr

Metropolitní plán
BEDLIVĚ SLEDUJEME NÁVRH
METROPOLITNÍHO PLÁNU PRAHY.
S URČITÝMI VÝHRADAMI, TÝKAJÍCÍMI
SE ZEJMÉNA DOPRAVY, SOUHLASÍME
S ROZVOJOVÝMI A TRANSFORMAČNÍMI
OBLASTMI V OKOLÍ SLATIN.
Slatiny, okolí Bohdalce a okolí ulice
V Korytech si podle našeho názoru zaslouží
kultivaci a přeměnu na čtvrť, která bude
využívána k bydlení a rekreaci, a bude v tomto
smyslu využívána nejen místními obyvateli,
ale i obyvateli v okolních částí Prahy 10.
Naopak nesouhlasíme s navrhovanou
transformační plochou v okolí metra
Strašnická, která v bezprostředním okolí
stanice metra počítá se zástavbou až do výšky
osmi pater. Myslíme si, že by tato plocha,
která nyní slouží jako veřejný prostor měla
být i nadále takto využívána a v budoucnosti
kultivována. Za tímto účelem jsme iniciovali
vznik několika studií, které koncepčně tento
prostor řeší. Dlouhodobě se bráníme umístění
železničního překladiště v Malešicích.
Stavby takového typu nepatří do blízkosti
obytných urbanizovaných oblastí jako jsou
Malešice. Železniční překladiště by okolí
svým provozem neúměrně zatížilo hlukem
a nárůstem těžké nákladní dopravy. Tento
názor držíme i v uplatněných připomínkách
k Metropolitnímu plánu.

viktor.lojik@pha.top09.cz
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Chcete tramvaj
na Počernické?
RADA HL. M. PRAHY 29. 5. 2018 SCHVÁLILA NÁVRH PANA RADNÍHO DOLÍNKA (ČSSD)
NA ZAHÁJENÍ PROJEKČNÍ PŘÍPRAVY TRAMVAJOVÉ TRATI POČERNICKÁ.
Informací v tuto chvíli není mnoho. Trať by
měla vést v místě současného zeleného pásu
uprostřed Počernické ulice. Vzniknout by mělo
6 zastávek (Hagibor, Na Palouku, Hostýnská,
Plaňanská, Tuchorazská a Sídliště Malešice).
Konečná tramvajová smyčka by měla
vzniknout na rohu Počernické a Dřevčické
ulice vedle prodejny Billa.
Jestliže si však myslíte, že svršek
tramvajové trati bude zatravněn
tak jste na omylu. Podle vyjádření pana
radního Dolínka (ČSSD) se předpokládá
vedení trati v otevřeném kolejišti, tedy
bez zatravnění, s odkrytými pražci
obsypanými štěrkem!
Důvodem je požadavek na jednoduchou
demontáž kolejiště, aby nemusel být
překládán teplovod, a snížily se ﬁnanční
náklady, které i přes toto „úsporné“ opatření
budou téměř neuvěřitelná 1 miliarda.

Chcete s námi spojit síly
pro Prahu 10 a spravovat
ji s námi? Napište nám!

Co by tato věc přinesla obyvatelům Malešic?
Pozitiva:

» Lepší dostupnost Vinohrad a centra
bez nutnosti přestupu na Želivského.

» Náhrada autobusů ekologičtějšími
tramvajemi.
Negativa:

» Více hluku a prašnosti, zejména s ohledem
na štěrkové kolejiště.

» Zánik téměř 20 000 m2 travnaté plochy.
» Vznik 6 zastávek znamená úbytek více než
»
»

stovky parkovacích míst v lokalitě, která
jejich nedostatkem už teď trpí.
Vznik dalších asi 8 přechodů pro chodce
znamená další úbytek parkovacích míst.
Štěrkové kolejiště se hůře čistí od odpadků.

Ondřej Počarovský
radní pro školství, zdravotní a sociální oblast
ondrej.pocarovsky@pha.top09.cz

Tomáš Pek

Viktor Lojík

první místostarosta
tomas.pek@pha.top09.cz

předseda výboru dopravy a cyklostezek
viktor.lojik@pha.top09.cz

Radek Lojda

Michal Narovec

místostarosta
radek.lojda@pha.top09.cz

radní
michal.narovec@pha.top09.cz

