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Rada

Rada mûstské ãásti Praha 2 mûla na
sv˘ch ﬁádn˘ch jednáních 3. a 17. ledna
2006 na programu vãetnû informací celkem 68 bodÛ.
Z jednání vybírám: rada schválila zásady
hospodaﬁení Mâ Praha 2 v období rozpoãtového provizoria, nová pravidla pro vyﬁizování
petic a stíÏností a v˘‰i pﬁíspûvku pro oddávající a matrikáﬁky. Souhlasila s návrhem
rozpoãtu a plánu zdaÀované ãinnosti na
r. 2006, s vypsáním v˘zev na dodavatele regulaãních prvkÛ ústﬁedního topení, s rozesíláním gratulací narozen˘m obãánkÛm s trval˘m
bydli‰tûm v Praze 2, s v˘zvou k prodeji staroÏitného nábytku, s odstoupením od smlouvy

s firmou provádûjící rekonstrukci hﬁi‰tû v Havlíãkov˘ch sadech, s v˘bûrem dodavatele na
rekonstrukci domu, se zásadami pro poskytování jednacího sálu v budovû ÚMâ Praha 2,
se soutûÏními podmínkami architektonické
soutûÏe na revitalizaci Havlíãkov˘ch sadÛ, se
zámûrem prodeje ãásti domu spoluvlastníkÛm
a s vyhlá‰ením grantÛ v oblasti Ïivotního prostﬁedí. Rada nepﬁijala návrh nájemní smlouvy
k Vinohradskému pavilonu, pﬁedloÏen˘ nájemcem, a uloÏila dále jednat.
RMâ jmenovala ãleny hodnotících komisí
na zakázky. Ke standardním bodÛm patﬁila
bytová problematika a pronájem nebytov˘ch
prostor (pﬁechod nájmu, v˘mûna bytu, pﬁidûlení místnosti k bydlení, zveﬁejnûní zámûru
pronájmu za smluvní nájemné, uzavﬁení, prodlouÏení a zmûna nájemních smluv, podání
Ïaloby, zpûtvzetí v˘povûdi a vyﬁazení Ïádosti
o byt) a pronájem veﬁejného prostranství
(nám. Míru a Karlovo nám.).
RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

Pﬁipomínky k návrhu rozpoãtu Mâ Praha 2 na rok 2006
RMâ na zasedání 17. ledna 2006 projednala návrh leto‰ního rozpoãtu a plánu zdaÀované
(hospodáﬁské) ãinnosti mûstské ãásti – viz usnesení RMâ ã. 36. Pﬁipomínky k uveden˘m dokumentÛm lze podle zákona ã. 250/2000 Sb. podat buì do 20. února 2006 písemnû do sekretariátu starosty na adresu: ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 ãi e-mailem na:
jindrovav@p2.mepnet.cz, nebo pﬁednést na veﬁejném zasedání Zastupitelstva mûstské
ãásti Praha 2, které se bude konat 21. února 2006 od 16:00 v budovû ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20. Dal‰í podrobnosti v informaãní kanceláﬁi ÚMâ, nám. Míru 20 nebo na www.praha2.cz.

PROMĚNY PRAHY 2

Obnova parků

Obnova Bezruãov˘ch sadÛ
V leto‰ním roce zaãne dlouho plánovaná
rekonstrukce Bezruãov˘ch sadÛ. V rozpoãtu
mûstské ãásti, kter˘ budou je‰tû 21. února
projednávat zastupitelé, je na celkovou obnovu veﬁejné zelenû v Praze 2 navrÏena ãástka
15 milionÛ korun – z toho zhruba pût milionÛ
právû na úpravy Bezruãov˘ch sadÛ. Dal‰ími
‰esti miliony pﬁispûje hlavní mûsto Praha –
v loÀském roce podobnû spolufinancovalo
úpravy Bezruãov˘ch sadÛ na území sousední
mûstské ãásti Praha 10.
Projekt obnovy tohoto parku je jiÏ nûkolik
let hotov, zatím v‰ak chybûly finance na jeho
realizaci. Pﬁedpokládá mj. úpravu dispozice
cestiãek a v˘mûnu jejich asfaltového povrchu
za dláÏdûn˘, ozdravûní zelenû, opravu
zdevastovaného schodi‰tû u Základní ‰koly
Kladská, vybudování podzemního zavlaÏování
apod.
SoutûÏ na rekonstrukci Grébovky
Rada mûstské ãásti vyhlásila anonymní architektonickou soutûÏ na revitalizaci Havlíãkov˘ch sadÛ. Návrhy komplexního ﬁe‰ení úprav
parkové ãásti Grébovky je moÏné podat do
3. dubna 2006. V polovinû kvûtna se sejde
porota, která vybere vítûzn˘ návrh. Jeho autoﬁi pak studii rozpracují do podoby projektu,
podle nûhoÏ se úpravy parku zaãnou provádût – nejdﬁíve v‰ak v roce 2007. Pﬁedpokladem je, Ïe se park bude upravovat v nûkolika
etapách, jejichÏ harmonogram a pﬁedbûÏn˘
rozpoãet má studie také zahrnovat. Vítûz architektonické soutûÏe se zúãastní dvou veﬁejn˘ch rozprav o budoucí podobû Havlíãkov˘ch
sadÛ, které mûstská ãást zorganizuje.
SoutûÏ na architektonickou úpravu Grébovky vyhlásila Mâ Praha 2 jiÏ vloni, musela
ji v‰ak zru‰it kvÛli pﬁipomínkám Komory architektÛ.
Text a foto: len

Ozdravení stromů v parčíku Na Rybníčku

KONFERENCE V NÁRODNÍM DOMù: Centrum pro ekonomiku a politiku uspoﬁádalo v úter˘ 10.
ledna v Národním domû na Vinohradech konferenci na téma 15 let od obnovení kapitalismu
v na‰í zemi – liberalizace cen a zahraniãního obchodu a zahájení privatizace oãima tehdej‰ích
aktérÛ. Vystoupili na ní mj. prezident Václav Klaus (v r. 1991 ministr financí âSFR), Vladimír
Dlouh˘ (v r. 1991 ministr hospodáﬁství âSFR), Karel Dyba (v r. 1991 ministr pro hospodáﬁskou
politiku a rozvoj âeské republiky), Marián âalfa (v r. 1991 pﬁedseda vlády âSFR) ãi Ivan Koãárník (v r. 1991 námûstek ministra financí âSFR).
Text: red, foto: CEP

Granty v oblasti životního prostředí

Ve veﬁejném parãíku za kostelem sv. ·tûpána mûlo probûhnout dne 12. ledna 2006
kácení ãtyﬁ stromÛ – dvou tﬁe‰ní a dvou akátÛ. V‰echny tyto stromy byly pﬁestárlé, nemocné a v pokroãilém stadiu prosychání, proto odbor Ïivotního prostﬁedí Mâ Praha 2 vyhodnotil nebezpeãí pádu vûtví na veﬁejné prostranství, kudy dennû procházejí rodiãe s dûtmi do mateﬁské ‰koly, jako reálné a dal souhlas s jejich pokácením. Po medializované vlnû odporu ze strany nûkter˘ch obyvatel
z okolí této lokality, neznal˘ch skuteãného stavu vûci a tím ani dÛvodÛ vedoucích k rozhodnutí o odstranûní zmínûn˘ch ãtyﬁ stromÛ, dala
inspekce Ïivotního prostﬁedí pﬁíkaz k zastave-

ní kácení, aby mohly b˘t z její strany pﬁezkoumány ve správním ﬁízení dÛvody vedoucí ke
kácení. Na místû zÛstal stát jeden akát. ¤ízení
o dokonãení kácení budou dále pokraãovat,
protoÏe i pﬁes ekologickou a estetickou hodnotu nelze pominout riziko, vypl˘vající ze stavu stromÛ. Pokud budou zahájená správní ﬁízení dokonãena vãas, budou je‰tû pﬁed koncem vegetaãního období klidu úpravy parãíku
dokonãeny poraÏením nemocného a nebezpeãného stromu a následn˘mi sadov˘mi úpravami, vãetnû v˘sadby nov˘ch mlad˘ch, zdrav˘ch a perspektivních stromÛ a keﬁÛ, odolnûj‰ích vÛãi zhor‰enému mûstskému prostﬁedí.
Odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Praha 2

Mûstská ãást Praha 2 vypisuje grantov˘ program pro oblast Ïivotního prostﬁedí na období roku 2006 aÏ 1. ãtvrtletí 2007 se ãtyﬁmi tematick˘mi okruhy: péãe o zatoulaná
a opu‰tûná zvíﬁata; zeleÀ do vnitroblokÛ a pﬁedzahrádek; ekologická v˘chova a osvûta;
ostatní aktivity v oblasti Ïivotního prostﬁedí.
O grant se mohou ucházet se sv˘m projektem fyzické i právnické osoby, které pÛsobí
v âR, jsou registrovány a splÀují v‰echny zákonné podmínky pro pﬁíslu‰nou ãinnost. Dotazy zodpoví vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí RNDr. L. Pavlíková, tel.: 236 044 209,
e-mail: pavlikoval@p2.mepnet.cz.
Projekty v zalepené obálce s nápisem
„neotvírat – aktivity v oblasti Ïivotního
prostﬁedí“ lze podat do 10. února 2006 do
12:00 v podatelnû ÚMâ Praha 2, nám. Míru
20, nebo zaslat na adresu Úﬁad mûstské ãásti Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2;
O tento vnitroblok se jiÏ nûkolik let starají
pro dodrÏení termínu uzávûrky je rozhodující
obyvatelky pﬁilehl˘ch domÛ v ulici Pod Zvodatum po‰tovního razítka nejpozdûji 10. únonaﬁkou 6, 8 a 10
ra 2006.
Text: van, foto: len

Foto: len

Kamerov˘ systém se osvûdãuje
Policie âeské republiky zveﬁejnila v˘sledky fungování kamerového systému v hlavním
mûstû za první tﬁi ãtvrtletí loÀského roku.
Vypl˘vá z nich, Ïe na území policejního obvodu Praha II, zahrnujícího obvody Praha 2
a Praha 5, bylo za první tﬁi ãtvrtletí loÀského

roku pomocí kamer vyﬁe‰eno 108 pﬁípadÛ.
V provozu je zde nyní celkem 42 kamer. Pﬁímo na území mûstské ãásti Praha 2 to bylo
26 událostí: pﬁestupky v dopravû, vloupání
do osobních automobilÛ, pﬁestupky proti veﬁejnému poﬁádku, kapesní krádeÏe; monitorovací systém zde dokonce dopomohl k zadrÏení celostátnû hledané osoby.
Na území hl. m. Prahy je v souãasné dobû v provozu celkem 318 kamerov˘ch stanovi‰È a Mûstsk˘ kamerov˘ systém má 42 monitorovacích pracovi‰È. V prÛbûhu loÀského
roku se poãet kamer zv˘‰il o 34, poãátkem
leto‰ního pﬁibyly je‰tû dal‰í tﬁi. Roz‰íﬁila se
také nabídka v˘stupÛ z kamer sledujících dopravu, která je k dispozici na praÏsk˘ch webov˘ch stránkách www.praha-mesto.cz.
Text: len, foto: MBr

Policejní „výlov“ aneb Jak vypadají zpřísněné kontroly Policie ČR na Hlavním nádraží
Ne v‰ichni vûdí, Ïe ãást Hlavního nádraÏí spadá pod území Prahy 2. Ve ãtvrtek 26.
ledna jsem mûl moÏnost zúãastnit se pravidelné kontrolní a pátrací akce policie na
Hlavním nádraÏí a dále rutinní hlídkové
sluÏby v Praze 2.
Úãelem akce bylo pﬁedev‰ím pátrání po
hledan˘ch a pohﬁe‰ovan˘ch osobách a odci-

Kontrola podezﬁel˘ch v hernû na Hlavním nádraÏí

zen˘ch pﬁedmûtech. Asi pûtadvacet uniformovan˘ch policistÛ zde zajistilo a kontrolovalo
nádraÏí, vestibul metra a pﬁilehlé prostory. Bylo patrné, Ïe sama pﬁítomnost tolika uniforem
pÛsobila na slu‰né obãany uklidÀujícím dojmem, a naopak obãané, kteﬁí byli patrnû na
‰tíru se zákonem, kvapnû opou‰tûli své pozice. Akce uniformovan˘ch policistÛ se zde stﬁí-

Foto: MBr

dají s prÛbûÏn˘mi „zátahy“ kriminalistÛ v civilu.
To, Ïe podobné aktivity mají smysl, dokazují
statistiky za rok 2005, kdy z necel˘ch patnácti
tisíc kontrolovan˘ch osob na Hlavním nádraÏí
bylo 430 hledan˘ch ãi pohﬁe‰ovan˘ch. Zku‰ení policisté a stráÏníci totiÏ poznají ãlovûka se
‰patn˘m svûdomím vût‰inou jiÏ na první pohled. Nepochybnû se s ãtenáﬁi shodnu v tom,
Ïe je pro nás ideální pﬁedstava vidût stráÏníka
ãi policistu v na‰í mûstské ãásti na kaÏdém
rohu. Pﬁi sledování policejní práce a v rozhovorech s jednotliv˘mi policisty jsem v‰ak byl
nucen opravit svÛj – a asi obecnû roz‰íﬁen˘
pocit – Ïe za ‰patnou bezpeãnostní situaci
v centru Prahy mÛÏe v˘hradnû policie. BohuÏel, i ona se pot˘ká s mnoha pﬁekáÏkami.
V souãasné dobû napﬁíklad Policii âR v na‰em okrsku citelnû chybí cca 15 % muÏÛ
i Ïen, kteﬁí jsou na studiích, a ti zbylí tráví
pﬁespﬁíli‰ ãasu papírováním. Velk˘m problémem je také nedostatek elektronické komunikace mezi jednotliv˘mi policejními sluÏebnami
a dal‰ími orgány státní správy – na vût‰inû
policejních stanic není ani zaveden internet!
K tomu pﬁistupuje obtíÏná aplikace práva, ãasto zpÛsobená nedostateãnou kvalitou ãi razancí soudÛ. Soudy podle slov ﬁadov˘ch policistÛ
mnohdy fungují pomalu a projevují nechuÈ sahat k tvrd‰ím zákonn˘m postihÛm.
Problémy jsou v‰ude a já v Ïádném pﬁípadû nechci psát budovatelsk˘ ãlánek o nelehké
práci na‰ich „chlapcÛ v uniformách“. Pﬁesto

bych chtûl na základû letmého nahlédnutí pod pokliãku policejní práce drobounce poopravit m˘tus
o tom, Ïe policisté jsou
bandou zkorumpovan˘ch
a neschopn˘ch flákaãÛ.
Nic není jen ãernobílé. Urãitû má kaÏd˘ z nás své
negativní zku‰enosti, ale
muÏi a Ïeny, které jsem
sledoval, odvádûjí svoji
práci poctivû a dobﬁe.
Jako ãlen Zastupitelstva
mûstské ãásti Praha 2
a pﬁedseda redakãní rady budu usilovat o to,
aby na‰i obãané mûli
moÏnost seznámit se
zblízka s prací své „dvojkové“ policie, a také naopak, aby se pﬁímo k policistÛm a ke stráÏníkÛm
dostaly názory obãanÛ
na to, co je nejvíce trápí
a co by si pﬁáli zmûnit.
Otázkám bezpeãnosti bude vûnováno nûkteré
z pﬁí‰tích ãísel Novin
Prahy 2.
Mgr. Filip Benda,
ãlen ZMâ Praha 2 (ODS)

Policisté kontrolují totoÏnost jednoho z bezdomovcÛ – na snímku
v civilu zástupce ﬁeditele O¤ Policie âR Praha II major Václav
Dbal˘, vpravo od nûj zastupitel Mâ Praha 2 a pﬁedseda redakãní
rady Mgr. Filip Benda
Foto: MBr

