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Rada

Rada mûstské ãásti Praha 2 mûla na
sv˘ch ﬁádn˘ch jednáních 6. a 20. záﬁí
a mimoﬁádném jednání dne 13. záﬁí 2005
na programu celkem 68 bodÛ.
Z jednání vybírám: rada schválila úãetní odpis pohledávek, likvidaci movitého majetku
a úpravy rozpoãtu v oblastech bytového hospodáﬁství, vnitﬁní správy, Ïivotního prostﬁedí,
‰kolství a odboru kanceláﬁ starosty.
RMâ souhlasila s uzavﬁením kupní
smlouvy na nákup obrazu, se zmûnou zﬁizovacích listin M· a Z· a ‰kolních jídelen,
s uzavﬁením dodatku smlouvy s firmou Komwag, se zmûnou zápisu ‰kol v rejstﬁíku ‰kol
a ‰kolsk˘ch zaﬁízení, se zámûrem prodeje
ãástí domÛ spoluvlastníkÛm, se zahájením
zadávacího ﬁízení na ostrahu Havlíãkov˘ch
sadÛ, s vypsáním v˘zvy na dodavatele vybavení budovy ÚMâ a na dodavatele projektÛ rekonstrukce a opravy domÛ, s v˘bûrem
dodavatele na opravy domÛ a na projektovou dokumentaci k zónám placeného stání
a na zpracování sociologického prÛzkumu.
Dále jmenovala ãleny obálkové komise
a hodnotících komisí na zakázky. Doporuãila
rovnûÏ ZMâ souhlasit s poskytnutím finanãního daru obûtem katastrofy zpÛsobené hurikánem Katrina a rozhodla o vylouãení
uchazeãe, kter˘ nesplnil podmínky zadávacího ﬁízení na údrÏbu veﬁejné zelenû. Vzala
na vûdomí ukonãení provozu odlouãeného
pracovi‰tû Vratislavova 13 Z· Botiãská
a zprávu likvidátora o prÛbûhu likvidace
s. p. OPBH Prahy 2.
Ke standardním bodÛm patﬁila bytová problematika a pronájem nebytov˘ch prostor (v˘mûna bytÛ, zveﬁejnûní zámûru pronájmu bytÛ
za smluvní nájemné, uzavﬁení, prodlouÏení,
vypovûzení a zmûna nájemních smluv, pﬁevod nájemního vztahu, zaji‰tûní pﬁístﬁe‰í, podnájem, nepodání a zpûtvzetí Ïaloby, sepsání
exekutorského zápisu, poskytnutí bytové náhrady nebo slevy, uzavﬁení dohody o splátkách a zru‰ení v˘bûrového ﬁízení), pronájem
veﬁejného prostranství (nám. Míru, Karlovo
nám. a Riegrovy sady) a povolení vjezdu
(Havlíãkovy, Bezruãovy a Riegrovy sady
a nám. Míru).
RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

Zastupitelstvo

Z jednání 19. ﬁádného zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 2, které se konalo
13. záﬁí na Novomûstské radnici, vybíráme:
V první ãásti se jednalo o pokraãování privatizace bytového fondu. Zastupitelé rozhodli
o prodeji následujících domÛ do vlastnictví bytov˘ch druÏstev, zaloÏen˘ch nájemci bytÛ: Var‰avská 38, Americká 6 a 19, Budeãská 38,
Chodská 21, Sarajevská 9, Neklanova 40
a LublaÀská 13. Dal‰í postup privatizace bytového fondu byl doãasnû pozastaven aÏ do obdrÏení stanoviska Úﬁadu pro ochranu hospodáﬁské soutûÏe, pﬁíp. stanoviska hl. m. Prahy
k moÏnosti vzniku nesluãitelného rozporu veﬁejné podpory pﬁi prodeji obecních domÛ s komunitárním právem. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím neinvestiãní úãelové dotace VFN ve v˘‰i
916 000 Kã na zaji‰tûní ambulantní péãe obãanÛm a s poskytnutím úãelové dotace ve v˘‰i
80 000 Kã Gymnáziu JiÏní Mûsto, s. r. o. s odlouãen˘m pracovi‰tûm v Sázavské 5 na prospûchové stipendium za II. pololetí ‰kol.
r. 2004/2005 pro studenty s trval˘m bydli‰tûm
v Praze 2. Dále souhlasili s poskytnutím sportovního materiálu poﬁízeného z prostﬁedkÛ státní
úãelové dotace (na realizaci projektu Podpora
mimo‰kolních aktivit dûtí a mládeÏe v rámci
Programu Partnerství na rok 2005) a také s poskytnutím finanãního daru ve v˘‰i 10 000 dolarÛ
z leto‰ní rozpoãtové rezervy RMâ na humanitární pomoc obûtem niãivé katastrofy v americkém mûstû Biloxi (hurikán Katrina).
Zastupitelé také rozhodli o pﬁijetí ãástky
5 560 600 Kã na obnovu parku v Havlíãkov˘ch sadech od spoleãnosti CEELI Institut,
o.p.s., a to konkrétnû na objekt zahrady u Pavilonu a na zázemí hﬁi‰tû a zahradníkÛ. Dále
souhlasili s tím, aby Mâ Praha 2 poÏádala
o finanãní podporu z fondu evropské hospodáﬁské pomoci (EHP – Norsko) na obnovu
Pavilonu v Havlíãkov˘ch sadech, zahrady
Ztracenka a na rekonstrukci parku Folimanka.
S úpln˘m znûním zápisu ze zasedání se
mÛÏete seznámit 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 se bude konat 25.
ﬁíjna 2005 od 16:00 ve velkém sále Novomûstské radnice na Karlovû námûstí. MBr

Aktuální informace k v˘mûnû obãansk˘ch prÛkazÛ
Povinná v˘mûna star˘ch typÛ obãansk˘ch prÛkazÛ, o které jsme vás dﬁíve informovali, se
pravdûpodobnû jiÏ nebude t˘kat obãanÛ narozen˘ch pﬁed 1. lednem 1936, tj. tûch, kteﬁí v leto‰ním roce dovr‰í nejménû 70 let. Navrhovanou novelu zákona o obãansk˘ch prÛkazech,
jeÏ tuto zmûnu pﬁiná‰í, projednal Parlament âR a oãekává se, Ïe po podpisu prezidenta bude v nejbliÏ‰í dobû uveﬁejnûna ve Sbírce zákonÛ; o tom budeme obãany dále informovat také v pﬁí‰tím ãísle Novin Prahy 2. Obãané star‰í 70 let, kteﬁí si pﬁesto budou chtít svÛj prÛkaz
vymûnit, napﬁíklad z dÛvodu, Ïe jej chtûjí pouÏívat jako doklad pﬁi cestování do ãlensk˘ch
státÛ Evropské unie, samozﬁejmû i po zmûnû zákona takovou moÏnost mít budou.
V‰em ostatním obãanÛm znovu pﬁipomínáme, Ïe pokud byl jejich obãansk˘ prÛkaz vydán
do 31. 12. 1994, jsou povinni podat Ïádost o vydání nového nejpozdûji do 30. 11. 2005.
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

PROMĚNY PRAHY 2
Mûstská ãást Praha 2 zahájila pilotní
program boje proti graffiti
Na‰e mûstská ãást se podobnû jako samosprávy v jin˘ch mûstech pot˘ká s vandalismem v podobû graffiti. Zakládáme si na tom,
Ïe jsme oblíbenou rezidenãní ãtvrtí s bohatou
historií a vyhledávanou turistickou destinací.
Jednou z pﬁedních priorit na‰eho zastupitelstva je vzhled a ãistota obvodu.
Mâ Praha 2 má ve své správû cca 300
objektÛ. S ohledem na polohu a obrovské vytíÏení na‰eho obvodu – aÈ uÏ z pohledu koncentrace dopravy, pracovních pﬁíleÏitostí nebo
zábavního prÛmyslu a pohostinství – se pot˘káme s velk˘m rozsahem tohoto specifického
vandalství. Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ samosprávy po roce 1989 bylo zlep‰it stav domÛ tak, aby odpovídal potﬁebám moderní spoleãnosti. Obãanská veﬁejnost vnímá stav domÛ jako hmatatelnou vizitku hospodaﬁení
a fungování mûstské ãásti. PﬁestoÏe se kaÏdoroãnû v na‰em rozpoãtu objevují desítky
milionÛ korun na opravy fasád, je nám to málo platné. Nová fasáda je pravdûpodobnû pro
sprejery v˘zvou a témûﬁ kaÏd˘ dÛm ve správû mûstské ãásti je po‰kozen graffiti.
Cesta k nápravû je sloÏitá, ne vÏdy úãinná
a pﬁedev‰ím drahá. Ve spolupráci se správními firmami jsme v minulosti odstraÀovali graffiti pﬁetíráním pﬁízemních ãástí fasád postiÏen˘ch domÛ nov˘mi nátûry fasádní barvy. Toto
ﬁe‰ení má svá omezení, která spoãívají pﬁedev‰ím v naru‰ení klimatick˘ch podmínek uvnitﬁ
objektu, protoÏe hodnoty propustnosti vlhk˘ch
par smûrem ven se u jednotliv˘ch vrstev nátûrÛ a graffiti sãítají. Zku‰enosti z jin˘ch metropolí nás pﬁivedly k my‰lence, Ïe ‰ance na úspûch v boji proti sprejerÛm spoãívá v systematické obranû, která bude vetknuta do fungujícího programu. Antigraffiti program musí obsahovat sanaci povrchu, plo‰n˘ permanentní dozor a krátkou reakãní dobu na odstranûní.
Z rozhodnutí rady Mâ Praha 2 jsme pﬁistoupili ke spu‰tûní pilotního projektu odstraÀování graffiti spoleãnû s firmou Komwag,
která zaji‰Èuje rozsáhlé portfolio komunálních
sluÏeb na území Mâ Praha 2. Do pilotního
projektu bylo zaﬁazeno 25 domÛ ve správû
mûstské ãásti. Na v˘bûru se podílely jednotlivé správní firmy. Klíãem bylo nalézt objekty
na exponovan˘ch místech s ãast˘m v˘skytem
po‰kození fasád graffiti. Komwag nabídl zajímav˘ program – odstranit graffiti ze skupiny
vytipovan˘ch domÛ a následnû nad nimi provádût permanentní dohled. Jako první krok
jsme provedli podrobnou kontrolu objektÛ, na
jejímÏ základû jsme shledali rozsah po‰kození
fasád jak bûÏn˘m pouÏíváním, tak graffiti.
První ãást pilotního projektu tedy mohla b˘t
zahájena. Ve spolupráci se spoleãností Kom-

Jak dál s klíněnkou jírovcovou
Podobnû jako v pﬁedcházejících letech,
i letos na podzim probûhne akce „Klínûnka jírovcová 2005“, kdy hl. m. Praha zajistilo pro obãany moÏnost odstranûní listí
z jírovcÛ maìalÛ (koÀsk˘ ka‰tan), napaden˘ch klínûnkou jírovcovou. Majitelé napaden˘ch stromÛ musí co nejdﬁíve po opadu
listí pod stromy, vãetnû sousedních, peãlivû vyhrabat (nejpozdûji v‰ak do poloviny
listopadu).
Hmyzí ‰kÛdce pﬁezimuje ve stadiu kukel
v opadaném listí a na jaﬁe po vylíhnutí klade
dospûlec vajíãka na novû ra‰ící listy. V˘voj jedince od vylíhnutí do vzniku nové generace
mot˘lÛ (vajíãko-larva-kukla-dospûlec, tj. ãasov˘ v˘voj kolem dvou mûsícÛ) je závisl˘ na
povûtrnostních podmínkách pﬁi nástupu jara.
V posledních tﬁech letech evidujeme nepatrné
sníÏení v˘skytu klínûnky (první projevy napadení byly letos zaznamenány aÏ v ãervenci!),
coÏ bylo pravdûpodobnû zpÛsobeno nepﬁízniv˘mi klimatick˘mi podmínkami pro v˘voj larev, tj. del‰ím a chladnûj‰ím jarem po dlouhodobém v˘skytu snûhu.
Listí napadené klínûnkou mohou obãané
shrabávat do pytlÛ, které získají na nûkoli-

ka kontaktních místech. Naplnûné pytle mohou pﬁistavit ke stanovi‰tím smûsného odpadu, popﬁ. pﬁistavit na místa sbûrn˘ch nádob, nebo odevzdat na kontaktním místû
(viz níÏe). Pytle naplnûné listím postiÏen˘ch
stromÛ budou neprodlenû odvezeny ke
zne‰kodnûní v male‰ické spalovnû (Praha
10) nebo v kompostárnû v Dﬁevãické ulici
(Praha 10).
Odbor Ïivotního prostﬁedí opûtovnû upozorÀuje, Ïe i pﬁes dÛsledná kaÏdoroãní opatﬁení v jarním a zvlá‰tû v podzimním období
není kalamitní v˘skyt klínûnky zcela zaÏehnán. Tímto apelujeme pﬁedev‰ím na správní
firmy, zaji‰Èující správu a údrÏbu obecních domÛ, aby provádûly odstraÀování napadeného
listí dÛslednû a vãas.
Podrobnosti na www.praha2.cz.
Kontaktní místo pro Prahu 2: KOMWAG,
podnik ãistoty a údrÏby mûsta, a. s., Perucká 10, Praha 2, styãná pracovnice pí.
MiÀovská, tel.: 236 040 000, 027, provozní
doba pondûlí aÏ pátek: 8:00 aÏ 15:30.
Ing. Olga Souãková, odbor Ïivotního
prostﬁedí ÚMâ Praha 2

Foto: Komwag

... a po o‰etﬁení firmou Komwag

Foto: Komwag

wag jsme realizovali opravy dolních ãástí fasád (podle odsouhlasen˘ch rozsahÛ), zakonãené penetraãním antigraffiti nátûrem s vysok˘m souãinitelem propustnosti vodních par.
Nyní je pilotní projekt ve druhé fázi a firma
Komwag nám nabídla bezplatn˘ tﬁímûsíãní dozor na pﬁedmûtn˘ch domech, na kter˘ naváÏe
dozor za úplatu ve v˘‰i 1300 Kã mûsíãnû za
objekt (pau‰ál obsahuje dozor, odstranûní pﬁípadn˘ch graffiti a obnovení penetraãního nátûru). Zamûstnanci spoleãnosti Komwag se
pohybují v ulicích na‰í Mâ kaÏd˘ den, a je tedy velmi snadné zajistit jejich prostﬁednictvím
monitorování zájmov˘ch objektÛ v pravideln˘ch ãasech. Vyhodnocení pilotního projektu

âerstvû zrekonstruovanou radnici na námûstí Míru bude zdobit
i obraz jednoho ze starostÛ Královsk˘ch Vinohrad, Jana Prokopce,
namalovan˘ vûhlasn˘m vinohradsk˘m malíﬁem Theodorem Hil‰erem
v roce 1895. Mûstské ãásti Praha 2
portrét svého slavného pﬁedka nazvan˘ „Starosta vinohradsk˘“ pﬁenechá paní Mgr. Eva ·am‰ulová
z Chomutova. Radní Prahy 2 souhlasili s uzavﬁením kupní smlouvy
dne 20. záﬁí 2005, a tak se obraz
po zaplacení kupní ceny 10 000 korun stane majetkem mûstské ãásti
Praha 2.
Jan Prokopec patﬁil k pﬁedním
ãesk˘m prÛmyslníkÛm a vûhlasn˘m
osobnostem své doby. Byl majitelem továrny na ml˘nské stroje, která

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.

Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend

Ulice Ke Karlovu po ﬁádûní sprejerÛ...

má probûhnout do konce roku 2005. JestliÏe
se tento zpÛsob boje proti graffiti osvûdãí, bude moÏné pouÏít v˘stupy z vyhodnocení pilotního projektu pﬁi sestavení zadání v˘bûrového
ﬁízení na ochranu objektÛ proti graffiti ve vût‰ím rozsahu. Je nám asi v‰em jasné, Ïe problém s odstraÀováním graffiti je nekoneãn˘m
pﬁíbûhem, a bohuÏel nepﬁedpokládám, Ïe by
tento druh vandalismu v brzké budoucnosti
pominul. ZpÛsob, kter˘ zvolila na‰e mûstská
ãást, se ve svûtû ukázal jako efektivní, neboÈ
jedinû soustavné odstraÀování a dozor mohou tento problém eliminovat.
Jana âernochová, zástupkynû starosty
pro oblast majetku (ODS)

Starosta vinohradský, Jan Prokopec, se vrátí na radnici

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

Îádosti o v˘mûnu obãanského prÛkazu vyﬁizuje Úﬁad mûstské ãásti Praha 2, oddûlení
osobních dokladÛ a evidence obyvatel, na pracovi‰ti v Îitné 51, 1. patro, kanceláﬁ ã. 202,
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. V˘mûna OP je bezplatná.

Věčný boj s graffiti

stávala na Vinohradské tﬁídû v místech dne‰ního Pavilonu. Cel˘ch dvacet let pÛsobil aktivnû ve veﬁejném Ïivotû: V roce 1874 byl zvolen do obecního zastupitelstva Vinohradského
a téhoÏ roku se stal ãlenem mûstské rady.
Starostensk˘ úﬁad zastával od 23. kvûtna
1892 aÏ do své náhlé smrti v roce 1895. len
V¯ZVA
Mâ Praha 2 uvítá, najdou-li se dal‰í
vlastníci vyobrazení vinohradsk˘ch starostÛ,
kteﬁí by byli ochotni mûstské ãásti jejich
portrét odprodat. V budoucnu by tak mohla
v prostorách úﬁadu mûstské ãásti vzniknout
galerie starostÛ Královsk˘ch Vinohrad. Zájemci mohou písemnû kontaktovat sekretariát starosty na po‰tovní adrese: ÚMâ Praha 2, sekretariát starosty, nám. Míru 20,
120 39 Praha 2.

Obnova aleje v Záhﬁebské ulici
Sdûlujeme v‰em obãanÛm Prahy 2, Ïe Ïivá a zelená sloÏka obnovené Záhﬁebské ulice bude dokonãena do konce listopadu t. r.
Stromoﬁadí bude dosazeno v poãtu 31 kusÛ v úseku Francouzská – Var‰avská a nám.
Americká – Belgická z hlohu (druhu Crataegus monogina kultivaru ,Stricta‘). Také dva
kusy jeﬁábu (druhu Sorbus intermedia kultivaru ‚Brouwers‘) na námûstíãku Americká budou doplnûny. Stromky pﬁedepsan˘ch parametrÛ vysadí do pﬁipraven˘ch rabat v chodnících na své náklady odbor ochrany prostﬁedí
Magistrátu hl. m. Prahy (dﬁíve odbor mûstské
zelenû) v období vegetaãního klidu.
Ing. Olga Souãková,
odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Praha 2
Anal˘za pocitu bezpeãí
Rada mûstské ãásti schválila provedení
sociologického prÛzkumu pod názvem Anal˘za pocitu bezpeãí obãanÛ Prahy 2, kter˘
bude provádût firma International Business
and Research Services (IBRS).
Tazatelé IBRS kontaktují zhruba 400
respondentÛ v domácnostech Prahy 2 od
konce záﬁí a v prÛbûhu ﬁíjna 2005.
V˘sledky anal˘zy budou mj. také slouÏit
jako podklad pro zpracovávanou Koncepci
prevence kriminality mûstské ãásti Praha 2
na dal‰í období.
red

PRO NÁV·TùVNÍKY PARKU: Nemusí to tak zvenãí vypadat, ale v kavárnû ve spodní ãásti parku
na Karlovû námûstí na rohu s Îitnou najdete i dnes veﬁejné záchodky. B˘valy tam pÛvodnû aÏ
do doby, neÏ objekt zchátral a léta neplnil svoji funkci. Mûstská ãást se proto v prosinci roku
2003 rozhodla uzavﬁít smlouvu o pronájmu objektu. Nájemce zde mûl zﬁídit kavárnu pro náv‰tûvníky parku a provozovat veﬁejné WC. Tak se také stalo, a tak je kontinuita této tradiãní
sluÏby veﬁejnosti na Karlovû námûstí zaji‰tûna.
Text a foto: len

