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Rada

Rada mûstské ãásti Praha 2 mûla na
sv˘ch ﬁádn˘ch jednáních 4. a 18. ﬁíjna
2005 na programu celkem 93 bodÛ.
Z jednání vybírám: rada schválila finanãní
pomoc obûtem hurikánu Katrina, program, termín a místo zasedání ZMâ Praha 2, poskytnutí grantÛ v oblasti zdravotnictví na rok 2005
a 1. ãtvrtletí 2006 (2. kolo), zmûnu smûrnice
k zadávání veﬁejn˘ch zakázek, likvidaci movitého majetku a úpravy rozpoãtu v oblastech
informatiky, bytového hospodáﬁství, vnitﬁní
správy, ‰kolství a v odborech kultury a informací a kanceláﬁ starosty. Rada souhlasila se
zru‰ením pﬁedkupního práva k bytu, s úãelovou dotací poboãce Sázavská Gymnázia JiÏní
Mûsto, s povolením v˘jimky v poãtu ÏákÛ ve
tﬁídách v Z· Slezská a U sv. ·tûpána, s pﬁijetím finanãních darÛ a s pﬁíslu‰nou úpravou
rozpoãtu, s bezúplatn˘m pﬁevodem v˘poãetní
techniky základní ‰kole, s uzavﬁením dodatku
nájemní smlouvy se ‰kolou Integrál a se spol.
IS – Real, se zámûrem prodeje domÛ a pozemkÛ nájemníkÛm a spoluvlastníkÛm, se zámûrem odkoupení objektu M· ·panûlská, se
zveﬁejnûním zámûru pronajmout Vinohradsk˘
Pavilon stávajícímu uÏivateli, s vypsáním v˘bûrov˘ch ﬁízení na opravu domu a audit úãetních
uzávûrek ‰kolsk˘ch organizací, s v˘bûrem dodavatele na vybavení budovy ÚMâ, na ochranu pﬁed graffiti a na projektovou dokumentaci.
RMâ jmenovala ﬁeditelku ·kolní jídelny Kladská a ãleny hodnotících komisí na zakázky
a programy prevence drogové závislosti a kriminality. Dále zru‰ila zadávací ﬁízení na opravy
domÛ a vzala na vûdomí zprávu likvidátora
o hospodaﬁení OPBH Praha 2. Ke standardním bodÛm patﬁila bytová problematika a pronájem nebytov˘ch prostor (zmûna pravidel
pronájmu bytÛ v obecních domech, návrh kandidátÛ na pronájem bytÛ z kvóty hl. m. Prahy,
v˘mûna bytÛ, zveﬁejnûní zámûru pronájmu za

smluvní nájemné, uzavﬁení, prodlouÏení
a zmûna nájemních smluv, zaji‰tûní náhradního ubytování a pﬁístﬁe‰í, zpûtvzetí Ïaloby, poskytnutí slevy, zaﬁazení do seznamu uchazeãÛ
o nájem bytu a uzavﬁení dohody o splátkách),
pronájem veﬁejného prostranství (nám. Míru,
Karlovo nám. a Riegrovy sady) a povolení
vjezdu (Riegrovy sady a nám. Míru).
RNDr. Jan Polecha, radní (US– DEU)

Zasedání zastupitelstva
Z jednání 20. ﬁádného zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 2, které se konalo
25. ﬁíjna v Novomûstské radnici, vybíráme:
Zastupitelé souhlasili s poskytnutím neinvestiãní úãelové dotace pro Gymnázium JiÏní
Mûsto s odlouãen˘m pracovi‰tûm v Sázavské
5 na prospûchové stipendium za II. pololetí
‰kolního roku 2004/2005 pro studenty s trval˘m bydli‰tûm v Praze 2 ve v˘‰i 64 tis. Kã
a schválili zmûnu rozpoãtu – nav˘‰ení v˘dajové ãásti o 2 mil. Kã. Dále zastupitelé rozhodli
o prodeji podílÛ v bytov˘ch domech, kde má
Mâ jako vlastník men‰inu a nemÛÏe tak efektivnû vykonávat správu majetku (Neklanova 24,
Bûlehradská 33, Nezamyslova 8, Na V˘toni 5).
Poté v rámci pokraãování privatizace bytového
fondu rozhodli o prodeji následujících domÛ do
vlastnictví bytov˘ch druÏstev, zaloÏen˘ch nájemci bytÛ: Legerova 14, Uruguayská 18
a Spytihnûvova 8. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí pﬁedbûÏné vyhodnocení 1. etapy prodeje
bytov˘ch domÛ ve vlastnictví obce (z celkového poãtu 54 je k 25. 10. 2005 projednán prodej
45 domÛ). ZMâ souhlasilo s odkoupením nemovitosti s pozemky ve ·panûlské 16, kde je
umístnûna mateﬁská ‰kola s internátním provozem za dohodnutou kupní cenu ve v˘‰i 28
mil. Kã (viz ãlánek na této stranû). S úpln˘m
znûním zápisu ze zasedání se mÛÏete seznámit po jeho ovûﬁení na úﬁední desce v budovû
ÚMâ Praha 2 na Karlovû nám. 8, v informaãní
kanceláﬁi úﬁadu nebo na www.praha2.cz.
Pﬁí‰tí zasedání ZMâ, které je veﬁejné, se
bude konat 25. ﬁíjna 2005 od 16:00 ve velkém sále Novomûstské radnice na Karlovû
námûstí.
MBr

V listopadu konãí lhÛta pro podání Ïádosti o v˘mûnu OP
Dne 1. ﬁíjna 2005 nabyl úãinnosti zákon ã. 395/2005 Sb., kter˘m se mûní zákon o obãansk˘ch prÛkazech. Pﬁinesl jiÏ déle oãekávanou zmûnu pro obãany narozené pﬁed 1. lednem
1936, kteﬁí mají v obãanském prÛkazu uvedeno, Ïe platí bez omezení. Tito obãané star‰í 70
let jiÏ tedy nejsou povinni Ïádat o vydání nového obãanského prÛkazu (OP). Pokud si ale
pﬁesto chtûjí svÛj prÛkaz vymûnit, napﬁíklad z dÛvodu, Ïe jej chtûjí pouÏívat jako doklad pﬁi
cestování do ãlensk˘ch státÛ Evropské unie, mohou Ïádost kdykoliv podat.
V‰em ostatním obãanÛm znovu pﬁipomínáme, Ïe pokud byl jejich obãansk˘ prÛkaz vydán
do 31. 12. 1994, jsou povinni nejpozdûji do 30. 11. 2005 podat Ïádost o vydání nového OP.
Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch do 31. 12. 1994 skonãí dnem 31. 12. 2005. V˘mûna
se vztahuje na v‰echny staré typy OP, kromû nov˘ch prÛkazÛ zelené barvy.
LhÛty pro v˘mûnu OP:
Obãansk˘ prÛkaz bez strojovû
ãiteln˘ch údajÛ vydan˘ do:
31. 12. 1994
31. 12. 1996
31. 12. 1998
31. 12. 2003

Îádost o v˘mûnu tohoto OP je
tﬁeba podat do:
30. 11. 2005
30. 11. 2006
30. 11. 2007
30. 11. 2008

Právní úprava: § 24, odst. 2 zákona ã. 328/1999 Sb., o obãansk˘ch prÛkazech, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ;
naﬁízení vlády ã. 612/2004 Sb.

Îádosti o v˘mûnu obãanského prÛkazu vyﬁizuje Úﬁad mûstské ãásti Praha 2, oddûlení osobních dokladÛ a evidence obyvatel, do 16. 11. 2005 na pracovi‰ti v Îitné 51 (1. patro, kanceláﬁ ã.
202) a od 23. 11. 2005 jiÏ na novém pracovi‰ti – vchod z Jugoslávské 20 (hala v pﬁízemí), tel.:
236 044 109, 110, 100. Pﬁi podání Ïádosti je tﬁeba pﬁedloÏit dosavadní OP a jednu prÛkazovou
fotografii (fotograf je k dispozici také v budovû úﬁadu), pﬁípadnû dal‰í doklady k prokázání zmûny
osobního stavu apod. Tato v˘mûna OP je bezplatná.
Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend

Psi mají být očipováni do konce roku
Hlavní mûsto Praha pﬁijalo k 1. lednu 2005
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 18/2004 Sb. hl.
m. Prahy, kde se stanovuje povinné trvalé
oznaãování psÛ a evidence jejich chovatelÛ.
Psa, kter˘ nebyl do konce minulého roku
oznaãen mikroãipem nebo tetováním, je chovatel povinen nechat oznaãit
nejpozdûji do 31. 12. 2005.
Oznaãování psÛ provádûjí veterinární lékaﬁi, pﬁíp. odbornû
zpÛsobilé osoby. Chovatel,
kter˘ dal psa oznaãit mikroãipem a pﬁihlásí se do eviden-

ce chovatelÛ psÛ, má nárok na úlevu od
místního poplatku ze psÛ.
Evidence chovatelÛ psÛ je vedena v odboru obãanskosprávních agend MHMP, Vy‰ehradská 2077/57, 128 00 Praha 2, budova C,
vchod z ulice Na Moráni. Telefonické spojení
na pracovi‰tû: 236 004 637,
236 004 638, 236 004 640,
236 004 641, 236 004 642.
Podrobnûj‰í informace na:
www.praha-mesto.cz/Radnice/Jak si zaﬁídit/Îivotní prostﬁedí/Ostatní.
van

TÉMA MĚSÍCE
Vánoce: staré tradice a nové zvyky
VáÏení ãtenáﬁi,
brzy pﬁijde ãas nejkrásnûj‰ích svátkÛ v roce a jistû nám dáte za pravdu, Ïe je nutné se na
nû ﬁádnû pﬁipravit. Proto se budeme v prosincovém ãísle vûnovat tématu Vánoce: staré tradice a nové zvyky. V‰echno se vyvíjí, a tak i vánoãní svátky doznaly jist˘ch zmûn: ve vym˘‰lení
a nakupování dárkÛ, v pﬁípravû krásné atmosféry v hezky upraveném domovû, pﬁi peãení vánoãního peãiva a ‰trúdlÛ, nebo pﬁi hektickém vánoãním úklidu...
• Je pro Vás Advent ãasem klidu a rozjímání, nebo ho proÏíváte jako období velkého stresu,
kdy je tﬁeba stihnout nemoÏné?
• DodrÏujete tradiãní vánoãní obyãeje, pﬁípadnû oslavy trochu inovujete?
• „Vánoãní nabídka“ v obchodech se za poslední roky posunula aÏ nûkam ke konci léta. Vítáte to, nebo to vnímáte jako agresivní útok komerce?
• Preferujete spí‰ ménû dárkÛ, nebo si myslíte, Ïe Vánoce jsou obdobím hojnosti, coÏ platí
i pro cenu dárkÛ?
Tû‰íme se na Va‰e dopisy na adrese ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2,
a to nejpozdûji do 23. 11. 2005.
redakce

PROMĚNY PRAHY 2
Od ãervna je Vinohradsk˘ Pavilon na Vinohradské 50 z rozhodnutí nájemce spoleãnosti Pavilon, a. s. uzavﬁen. Mâ Praha 2,
která na základû Statutu hl. mûsta Prahy vykonává vlastnická práva k objektu, o uzavﬁení Vinohradského Pavilonu nebyla pﬁedem
informována, ani o tomto nerozhoduje. Nájemce chce Pavilon novû a nákladnû zrekonstruovat a souhlas Mâ Praha 2 je nezbytn˘
pro dal‰í jednání s odborem v˘stavby ve vûci
stavebního povolení.
V roce 1992 si b˘valou Vinohradskou trÏnici (postavenou v roce 1902 podle návrhu
arch. Antonína Turka) pronajala a zrekonstruovala realitní a investiãní spoleãnost Prague Investments, pozdûji pﬁejmenovaná na
Pavilon, a. s. Vzhledem k finanãnû nároãné
investici na rekonstrukci budovy souhlasila
mûstská ãást s tím, aby mohl nájemce po
dobu 30 let hradit nájem ve stejné v˘‰i.
Zástupci spoleãnosti Pavilon v bﬁeznu
2005 mûstskou ãást pﬁedbûÏnû informovali
o svém zámûru Vinohradsk˘ Pavilon novû
rekonstruovat. Mâ Praha 2 poÏadovala
pﬁedloÏení projektové dokumentace a pﬁedev‰ím pﬁedloÏení ãástky, o kterou se po
rekonstrukci zhodnotí objekt, k nûmuÏ vykonává vlastnická práva. Nájemce pﬁedloÏil
mûstské ãásti v˘‰i zhodnocení objektu aÏ
koncem ãervence 2005. V srpnu rada
mûstské ãásti vzala na vûdomí stanovisko
daÀového poradce ke stavebním úpravám
na objektu a uloÏila zástupkyni starosty Ja-

Vinohradský Pavilon

nû âernochové pﬁedloÏit návrh dal‰ího postupu. Probûhla ﬁada jednání s nájemcem
a vzhledem k tomu, Ïe investice do nového
zhodnocení objektu nájemcem pﬁesáhne
ãástku 43 mil. Kã, poÏádala Mâ také
o pﬁedloÏení dokladÛ k provedení poãáteãního zhodnocení budovy, jeho zaﬁazení do
majetku nájemce a uplatnûn˘ch odpisech.
Na jednání RMâ 4. ﬁíjna pﬁipravil Pavilon,
a. s. návrh na prodlouÏení nájemní smlouvy
o dal‰ích 25 let za stávajících podmínek v˘-

‰e nájemného, coÏ radní odmítli. „Dal‰ímu
jednání s nájemcem se samozﬁejmû nebráníme,“ ﬁekla k tomu redakci Novin Prahy 2 zástupkynû starosty Jana âernochová. „Mûstská ãást v‰ak povaÏuje pﬁed zahájením rekonstrukce za nezbytné vypoﬁádání star˘ch
investic. Pﬁed udûlením souhlasu s rekonstrukcí je nutné nastavit podmínky nájemní
smlouvy tak, aby byly spravedlivé a vyváÏené pro obû strany.“
Text: van, foto: len

Další osud internátní mateřské školy ve Španělské je jasný
Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 2 na
svém jednání dne 25. ﬁíjna 2005 pﬁijalo
usnesení, kter˘m souhlasí s odkoupením
budovy ·panûlská 16, kde sídlí mateﬁská
‰kola s internátním provozem.
V souãasné dobû je budova majetkem
âesk˘ch drah, a. s. Pﬁedstavenstvo a Dozorãí rada âD, a. s. souhlasí s odprodejem
této budovy mûstské ãásti za 28 mil. Kã.
Mateﬁská ‰kola ·panûlská v objektu sídlí jiÏ
od roku 1963; je jednou z devíti mateﬁsk˘ch
‰kol, které zﬁizuje Mâ Praha 2, av‰ak jedinou, která zaji‰Èuje celot˘denní internátní
provoz. Kapacita ‰kolky – 90 dûtí – je kaÏdoroãnû plnû vyuÏívána. Za celou dobu své
existence zaznamenala mateﬁská ‰kola nûko-

likerou zmûnu vlastníka budovy. V posledních
tﬁinácti letech se zástupci mûstské ãásti opakovanû snaÏili vyﬁe‰it vlastnické právo ku
prospûchu sv˘ch obãanÛ.
Objekt mateﬁské ‰koly byl za více neÏ
40 let provozu vybaven a stavebnû i provoznû uzpÛsoben k nepﬁetrÏitému provozu.
V souãasné dobû interiéry a ve‰keré vybavení vãetnû zahrady splÀují podmínky moderního a zároveÀ rodinného typu mateﬁské
‰koly.
Zastupitelstvo Mâ Praha 2 vzalo v ãervnu
2004 na vûdomí Anal˘zu oblasti ‰kolství,
v níÏ je konstatováno, Ïe poãet míst v mateﬁsk˘ch ‰kolách je vyváÏen˘ i s potﬁebnou
rezervou pro moÏn˘ budoucí nárÛst poãtu

dûtí. Pokud by byl provoz mateﬁské ‰koly ve
·panûlské zru‰en, musela by Mâ Praha 2
umístit dûti v ostatních mateﬁsk˘ch ‰kolách
a do‰lo by tak ke sníÏení celkového poãtu
míst. ZároveÀ by nebylo moÏné zajistit internátní provoz, protoÏe Mâ nedisponuje podobn˘m voln˘m objektem, kde by zajistila
podmínky pro provoz takového typu mateﬁské ‰koly.
Zastupitelstvo mûstské ãásti souhlasilo
z tûchto dÛvodÛ s odkoupením zmínûného
objektu i s vûdomím, Ïe do rekonstrukce objektu bude Mâ Praha 2 muset investovat je‰tû dal‰í finanãní prostﬁedky.
PaedDr. Jana Rybínová,
zástupkynû starosty (ODS)

Nové spojení, stavba století, má být dokončeno do pěti let
PraÏané mûli v záﬁí jedineãnou pﬁíleÏitost projet se speciálnû vypraven˘m vlakem po stavbách Nového spojení. Jízda
se uskuteãnila v rámci Evropského t˘dne
mobility.
Nejvût‰í Ïelezniãní stavba na území Prahy
za posledních sto let byla zahájena vloni
v ãervenci, dokonãena má b˘t v záﬁí roku
2010. Za první rok bylo provedeno prací za
1,5 miliardy korun, celá stavba se investiãnû
pﬁiblíÏí k deseti miliardám. Zasáhne území
obvodÛ Praha 2, 3, 8 a 9.
Nové spojení dvoukolejnû propojí Hlavní
nádraÏí se Ïelezniãními stanicemi v Libni, Vysoãanech a Hole‰ovicích a s t˘miÏ stanicemi
dvoukolejnû spojí i Masarykovo nádraÏí. Tratû
jsou vedeny ve v˘sledné variantû ve dvou tunelov˘ch troubách horou Vítkov, ãímÏ bude
podstatnû omezen negativní vliv Ïelezniãní
dopravy na obyvatele Karlína a ÎiÏkova. Celá
stavba je konstruována na rychlost 80 km/h.
Kromû zmínûn˘ch dvou tunelÛ pod Vítkovem mÛÏeme za technicky v˘znamné objekty
povaÏovat estakádu mezi Bulharem a Vítko-

Pilíﬁe Ïelezniãní estakády nad roz‰iﬁovanou
Husitskou ulicí
Foto: Vojtûch Klofec

vem, která pﬁeklene Husitskou a Trocnovskou
ulici, mimoúrovÀové kﬁíÏení tratí v prostoru
Sluncová a silniãní estakádu, soubûÏnou
s tramvajov˘m mostem v prostoru Krejcárku,
která umoÏní odstranit dne‰ní poslední existující úrovÀov˘ pﬁejezd pﬁes traÈ Praha – Lysá
nad Labem/Neratovice v centrální oblasti

mûsta. Tento pﬁejezd zpÛsobuje neustálé kolony aut v ulicích Novovysoãanská a Pod plynojemem a zhor‰uje jejich prÛjezdnost.
Hlavní mûsto si nechalo zpracovat dopravnû-urbanistickou studii, která ovûﬁuje rozvojové moÏnosti potenciálu kolem Masarykova
nádraÏí v souvislosti s pﬁemístûním jeho provozu do prostor Hlavního nádraÏí. Návrh doporuãuje funkãní vyuÏití území pro smí‰ené
plochy mûstského charakteru a usiluje o pﬁípravu podmínek pro uplatnûní funkce bydlení.
PﬁestoÏe je stavba navrhována tak, aby její realizace zasáhla co nejménû do Ïivota
mûsta a jeho obyvatel, nelze zcela vylouãit jistá dopravní omezení, zv˘‰ení hluãnosti
v bezprostﬁedním okolí stavby a naru‰ení
ãásti v˘hradnû nekvalitní náletové zelenû
v prÛbûhu v˘stavby. Po ukonãení stavebních
prací dojde k obnovení stávající zelenû a jejímu doplnûní novou kvalitní v˘sadbou. Souãástí Nového spojení je i vybudování odpoãinkové zóny na uvolnûn˘ch prostorách, navazujících na zeleÀ dne‰ního Vítkova, pﬁípadnû
na novou funkci tohoto prostoru.
red

Historie rekonstrukce vinohradské radnice (I.)
Pokraãování ze str. 1
Do poslední chvíle jsem mûl pochybnost
o technickém provedení, barevnosti materiálÛ.
Souãasné technologie pÛsobí v koneãném
v˘sledku pﬁece jen trochu jinak. Z nabídnut˘ch vzorníkÛ materiálÛ a barev jsem vyãerpal
v‰echny varianty, odzkou‰el je a nakonec
jsem pouÏil barevnost, která je trochu jiná,
myslím, Ïe decentní a elegantní. A je v souladu s pﬁedstavami památkáﬁÛ.
Obklad nároÏní hmoty také nebyl tehdy
zrealizován, pﬁestoÏe byl souãástí pÛvodního
návrhu architektÛ PraÏáka a Moravce; stejnû
jako nároÏní hodiny, které jsme navrhli a realizovali podle dochované dokumentace, jen
jsme je trochu designovû upravili.
A dal‰í limity, které bylo tﬁeba dodrÏet?
Hlavním sporem s památkáﬁi – abych byl
pﬁesn˘, s nûkter˘mi, bohuÏel rozhodujícími památkáﬁi – byla otázka dostavby a rozsah bouracích prací. My jsme vûdûli, v jakém stavu
objekt je, Ïe ho potﬁebujeme pﬁebourat, zpevnit, udûlat v‰echno proto, aby mohl slouÏit
svému úãelu. Aby bylo moÏné jednotlivé domy
propojit mezi sebou, potﬁebovali jsme vybourat
stﬁední ãást a vytvoﬁit tak vertikální komunikace a vykompenzovat v˘‰kové rozdíly podlah
v jednotliv˘ch domech. Cel˘ objekt radnice je
koncipován jako bezbariérov˘, proto bylo nutno vytvoﬁit tolik propojovacích uzlÛ. To se odvíjelo právû od poÏadavku zachování fasád, neboÈ pozice oken urãují i pozici podlah.
To vypadá, jako by památkáﬁi hlídali
kaÏd˘ vá‰ krok...

Foto: Metrostav

Pracovat pod dohledem památkové péãe
je ve mûstû, jako je Praha, podle mû správné. Jsou tu urãité názorové pozice, které zastáváte jako autor projektu, jiné zastává památkáﬁ, kter˘ usiluje o to, aby maximum autentick˘ch prvkÛ bylo zachováno. Vzniká tak
kompromis, a ten je nakonec moÏná zdravûj‰í, neÏ kdybychom pod jejich dohledem nepracovali. Dnes by tu moÏná stál úplnû nov˘
dÛm, nad kter˘m by lidé krãili rameny, moÏná
by vznikl architektonick˘ skvost, moÏná ne…
SnaÏili jsme se zachovat to, co za to stálo

a nebrání to uÏívání, odstranili jsme v‰e, co
nám pﬁipadalo ‰patné, nevyhovující, jako napﬁíklad pÛvodní dvorní vestavba. Ta byla jistou improvizací pﬁi prvorepublikové pﬁestavbû.
Dostavûli jsme objekt tam, kde to nejménû
vadilo, tzn. do dvora. Objekty v Jugoslávské
ulici jsme roz‰íﬁili o jeden trakt a nastavûli
jsme zasedací síÀ do pÛdního prostoru.
Vytvoﬁili jsme dialog mezi pÛvodními hodnotami hal ve stylu art déco a soudob˘mi dostavbami v duchu souãasn˘ch potﬁeb fungování úﬁadu.
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