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MÍSTA UTRPENÍ
V Praze 2 je k vidûní putovní
v˘stava vûnovaná památce
obûtí nacismu

O informačních službách

VáÏení spoluobãané,
v dobû, kdy probíhala rekonstrukce budovy Úﬁadu mûstské ãásti Praha 2, pﬁipravovala rada na‰í mûstské ãásti dva projekty
v oblasti informatiky.

Slovo úvodem
Koncem roku 2004 byl zahájen projekt
zavedení systémÛ pro správu dokumentÛ
(DMS), spisové sluÏby a Workflow. Tyto
systémy ﬁe‰í ukládání a správu dokumentÛ v elektronické podobû, sledování a ﬁízení toku tûchto dokumentÛ v rámci úﬁadu
mûstské ãásti a nûkteré organizaãní ãinnosti.
Dal‰ím projektem, kter˘ byl zahájen v˘bûrov˘m ﬁízením v ãervnu roku 2005, je dodávka a implementace aplikaãního informaãního systému. Jednotlivé moduly tohoto
ﬁe‰ení pokryjí témûﬁ ve‰kerou ãinnost na‰eho úﬁadu, tj. oblast správních, finanãních,
ekonomick˘ch i majetkov˘ch agend. A tak
spolu s dokonãením rekonstrukce budovy
úﬁadu, která, jak bylo na tûchto stránkách
jiÏ dﬁíve zmiÀováno, zajistila soustﬁedûní
ve‰ker˘ch agend úﬁadu pod jednu stﬁechu,

dochází postupnû i k integraci ãinností úﬁadu do jednoho systému. Implementace tohoto systému bude ukonãena v polovinû leto‰ního roku.
Dlouhodob˘m cílem na‰ich snah je vytvoﬁení produktivního informaãního a komunikaãního prostﬁedí, které pﬁispûje ke zvy‰ování kvality sluÏeb úﬁadu. Usilujeme o zv˘‰ení poãtu, kvality a spektra informaãních
sluÏeb v Praze a pomocí informaãních a komunikaãních technologií o v˘razné zjednodu‰ení styku obãanÛ a dal‰ích subjektÛ
s orgány mûstské ãásti.
Bouﬁliv˘ rozvoj tûchto technologií, kter˘
dnes zaÏíváme, nab˘vá i dal‰ích podob.
Mocn˘ nástup online informaãních sluÏeb,
mezi nûÏ se poãítají rÛzná diskusní fóra,
konference, „chaty“ a podobné sluÏby, pﬁinesl i jev anonymity v tomto prostﬁedí.
Prostû úãastníci této komunikace mají
moÏnost se vyjadﬁovat bez ohledu na pﬁirozená omezení, kter˘m se nauãili v dûtství a která jsou bûÏná pﬁi osobním styku
mezi lidmi. Ale nejen to, komunikaãní technologie dnes vytlaãují jiné, dﬁíve obvyklé
zpÛsoby kontaktu mezi ãleny rodiny, mezi
pﬁáteli a znám˘mi.
A tak bychom si mûli povaÏovat pﬁíleÏitosti vrátit se na chvíli k dﬁíve bûÏn˘m zvykÛm,
která se kaÏdoroãnû nabízí v období vánoãních svátkÛ a oslav Nového roku. Vûﬁím, Ïe
mnozí s potû‰ením vyuÏili i letos moÏnosti
vánoãní a novoroãní pﬁání vyslovit spolu
s podáním ruky, nebo vlastnoruãnû napsané
pﬁání vloÏit do obálky a odeslat. Pﬁeji v‰em,
aÈ tato tradice je‰tû dlouho vydrÏí.
Ing. Jaroslav Petrásek,
radní (ODS)

TÉMA MĚSÍCE
Proměny významných památek v Praze 2
VáÏení ãtenáﬁi,
v bﬁeznovém ãísle se budeme vûnovat památkám v na‰í mûstské ãásti z hlediska jejich
ochrany a údrÏby. Pﬁineseme informace o tom, jak se v poslední dobû zmûnila tváﬁ nûkter˘ch
v˘znamn˘ch památek v Praze 2, a také názory lidí, zab˘vajících se památkovou péãí. Pokud
chcete k tématu pﬁispût, neváhejte se podûlit
o své názory a postﬁehy:
• Jak hodnotíte souãasn˘ stav památek na
území Prahy 2?
• Starají se o památky jejich správci/majitelé
lépe neÏ dﬁíve?
• Kolik se toho v tomto smûru zmûnilo za posledních 15 let?
• Jsou to vÏdy promûny k lep‰ímu?
• Najdeme v Praze 2 památkové objekty v zanedbaném, pﬁíp. zdevastovaném stavu?
• Kterou památku byste oznaãili za „chloubu“
Prahy 2 a kterou naopak za „ostudu“ Prahy 2?
Pi‰te na e-mail: noviny@p2.mepnet.cz nebo na adresu: ÚMâ Praha 2, redakce, nám.
Míru 20, 120 39 Praha 2, a to nejpozdûji do 22. 2. 2006.

LUDMILA V BÍLÉM: Pro nûkoho kouzeln˘ obrázek hodn˘ zapamatování, pro jiného hlavnû starosti s uklízením solidní snûhové nadílky. Na laskavé
bílé vloãky s teplotami kolem nuly jsme v‰ak ve druhé polovinû ledna pod náporem tﬁeskut˘ch mrazÛ mohli jen s nostalgií vzpomínat. Extrémnû
nízké teploty postihly nejcitelnûji lidi bez domova. Právû pro nû vzniklo 9. ledna kousek od námûstí Míru, na Francouzské ulici, krizové centrum
provozované o. s. Nadûje, kde mÛÏe pﬁespat aÏ 60 lidí.
Text a foto: len

Rekonstrukce přinesla modernizaci úřadu i posun ve službách
JiÏ nûkolik t˘dnÛ ﬁídí opût záleÏitosti
mûstské ãásti její starosta Mgr. Michal
Basch z pracovny s v˘hledem na námûstí
Míru. Ta souãasná ale nepﬁipomíná pÛvodní pracovi‰tû ani vzdálenû, a podobnû je
tomu s cel˘m objektem radnice. Jak starosta Prahy 2 hodnotí v˘sledek rozsáhlé
pﬁestavby historick˘ch budov na námûstí
Míru 20 a v Jugoslávské 20 a 22 v moderní a architektonicky zajímav˘ komplex?
PovaÏujete rekonstrukci za jednoznaãn˘ úspûch, nebo máte i jisté pochybnosti?
Rekonstrukci povaÏuji za úspûch. OceÀuji
pﬁedev‰ím harmonick˘ prÛbûh stavby pod
prÛbûÏnou kontrolou mûstské ãásti jako investora. Vím sice o nûkolika drobn˘ch nepﬁesnostech, které jsou pﬁedmûtem jednání,
ty v‰ak nepﬁedstavují provozní problémy. Mrzí
mne nefunkãnost informaãního panelu na budovû, kter˘ nebyl zatím uveden do provozu
zﬁejmû kvÛli chybû v jeho ﬁídícím poãítaãi.
Problém se v souãasné dobû ﬁe‰í.
Rozhodnutí pﬁistoupit k zásadní obnovû
budov úﬁadu bylo dlouho odkládáno. Myslíte si, Ïe bylo správnû naãasováno?

V minulém ãísle jsem uvedl tﬁi dÛvody: jednak ‰patn˘ a zhor‰ující se technick˘ stav budovy, dále nárÛst kompetencí, které byly v rámci
reformy veﬁejné správy postupnû pﬁesouvány
ze státu na krajské, obecní a místní úﬁady,
a nakonec nezbytnost uvolnit prostory v sousední ‰kole na nám. Míru 19, odkud dostal
úﬁad mûstské ãásti v˘povûì. První dva dÛvody
by nemusely nutnû znamenat nezbytnost naãasování rekonstrukce právû na rok 2004/2005,
ten tﬁetí byl v‰ak neodkladn˘m imperativem. Po
nûkolik let se daﬁilo odkládat v˘povûì, déle to
v‰ak ne‰lo. Pﬁípadné pﬁemístûní nûkolika desítek zamûstnancÛ na deta‰ovaná pracovi‰tû by
pﬁineslo dal‰í zbyteãné náklady.
Jak˘ je vá‰ pohled na filozofii rekonstrukce, zpÛsob, jak˘m architekt pﬁistoupil
k nároãnému projektu?
Mohu hodnotit pouze jako laik a uÏivatel.
Pﬁesto jsem s pﬁístupem projektanta, se zvolenou filozofií i s v˘sledkem rekonstrukce
nadmíru spokojen.
Jsou tu nûkteré „nepﬁíjemné“ kompromisy?
„Kompromisy“ byly nutné zejména tam,
kde se dokumentace pﬁestavby z roku 1927 –

Vloni o prázdninách si starosta Basch (na
snímku vlevo s architektem JavÛrkem) asi
nedovedl pﬁedstavit, Ïe na tomto místû bude
mít za pár t˘dnÛ pracovnu
Foto: MBr

1929 li‰ila od skuteãného provedení. V té
souvislosti si myslím, Ïe stavba, projektant
a konec koncÛ i investor zaÏili nûkolik nepﬁíjemn˘ch pﬁekvapení, které bylo nutné operativnû ﬁe‰it.
Pokraãování na str. 2

Rozsáhlá havárie vody zkomplikovala na několik dní dopravu v centru hlavního města
Silné mrazy, stáﬁí vodovodní sítû a dopravní pﬁetíÏenost magistrály... kombinace
tûchto okolností zapﬁíãinila koncem ledna
rozsáhlou havárii vody v centru hlavního
mûsta s nepﬁíjemn˘mi dÛsledky pro dopravu. V pohotovosti byli vodohospodáﬁi, pracovníci Dopravního podniku, policie a krizové ‰táby hlavního mûsta i dotãen˘ch
mûstsk˘ch ãástí.
Havárie na Sokolské
Ve ãtvrtek 26. ledna kolem poledne
prasklo pod vozovkou na rohu Sokolské
a Rumunské ulice ve smûru na Nuselsk˘
most zhruba metr ‰iroké potrubí rozvodu vody. Unikající proud vody zdvihl ãást vozovky
v Sokolské ulici a vzniklou dírou zaãal vyvûrat
– vytékalo asi tisíc litrÛ za vteﬁinu, proud se
valil Sokolskou a Îitnou aÏ na Karlovo námûstí. Podle odhadu manaÏera centrálního
dispeãinku PraÏsk˘ch vodáren a kanalizací
(PVK) J. Záveského mohly uniknout dva aÏ tﬁi
miliony litrÛ vody. Jak ﬁekl jeden z obãanÛ,
kteﬁí se zájmem sledovali opravu v Sokolské,
ve stejném místû se podobná vûc stala v roce 1974 – tehdy se propadl tank, pﬁipraven˘

pro tlakovou zkou‰ku na novû dokonãeném
Nuselském mostû.
Vzhledem k teplotû hluboko pod nulou se
na silnicích a chodnících ihned vytváﬁela ledovka – kvÛli zamrzl˘m kolejím se na hodinu

Oprava prasklého potrubí v Sokolské

a pÛl zastavil tramvajov˘ provoz. Vodu se
podaﬁilo uzavﬁít ve 12:40, poté bylo asi na
hodinu bez vody Karlovo námûstí a v˘padky
v dodávce zaznamenali i v horní ãásti Václavského námûstí a v Mezibranské ulici. Ve

Foto: len

ãtvrtek odpoledne byla jiÏ celá oblast zásobována z náhradního vodojemu Mazanka.
BohuÏel, v dÛsledku dal‰í havárie potrubí
musela b˘t dodávka vody v této oblasti pozdûji opût sníÏena.

„Divoká ﬁeka“ na Ra‰ínovû nábﬁeÏí

Foto: MBr

Dopravní kolaps samozﬁejmû nastal
i v automobilovém provozu. Pﬁes doporuãení policie, aby ﬁidiãi pokud moÏno nejezdili
do centra mûsta, se stﬁed metropole stal
prakticky neprÛjezdn˘m. Krizov˘ ‰táb magistrátu s platností od 27. ledna pﬁipravil objízdnou trasu a doãasnû „zobousmûrnil“ ãást
magistrály. Provoz byl opût obnoven v plném rozsahu v pondûlí 30. ledna.
Havárie na Ra‰ínovû nábﬁeÏí
„Smoln˘ ãtvrtek“ 26. ledna se projevil je‰tû
jednou, kdyÏ kolem 22. hodiny do‰lo k dal‰í
poru‰e vodovodního ﬁadu, tentokrát na Ra‰ínovû nábﬁeÏí u Zítkov˘ch sadÛ. Voda se zaãala valit z chodníku pﬁed domem poblíÏe rohu Ra‰ínova nábﬁeÏí a Dﬁevné ulice. Mohutn˘
proud se rozléval po vozovce smûrem k V˘toni a vytváﬁel náledí, které projíÏdûjící vozy
roz‰íﬁily smûrem do centra aÏ na Palackého
námûstí. Doprava z V˘tonû do centra byla
svedena na tramvajové tûleso. Je‰tû pﬁed
pÛlnocí se pracovníkÛm PraÏsk˘ch kanalizací
a vodovodÛ podaﬁilo pﬁíval vody zastavit.
V pátek 27. ledna zde byla dokonãena oprava a dodávky vody opût obnoveny.
red

