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ČERNÝ MOST I Z HLEDISKA MAJETKU MČ PRAHA 14

Vážení čtenáři, dovoluji si vás seznámit s objekty v majetku Městské části Praha 14, tentokrát na katastrálním území
Černý Most I.

Panelové bytové domy

Dům (sekce) čp. 1071 - ul. Bří Venclíků

Jedná se o osmipodlažní bytový dům (blok domu) kolaudovaný v r. 1979. V roce 1991 přešel do vlastnictví obce Hlavní město Praha
ve správě Městské části Praha 9 a k 1. 1. 1995 byl převeden do majetku Městské části Praha 14. U tohoto objektu byla provedena
kompletní oprava obvodového pláště v letech 2001 až 2002.

Blok domu čp. 1087 až 1090 - ul. Cíglerova

Jedná se o bytové domy kolaudované v roce 1983, u kterých v posledním podlaží byly vybudovány prostorné ateliéry, v roce 1991
přešly do vlastnictví obce Hlavní město Praha a ŹMěstskou částí Praha 9 byly předány k 1. 1. 1995 do Źmajetku Městské části Praha
14. U těchto objektů byla v roce Ź1996-1997 provedena kompletní oprava obvodového pláště Źvčetně zateplení. V současné době
probíhá oprava balkonů.

Bloky domů čp. 1133 až 1135 - ul. Ronešova

Kolaudace těchto bytových objektů byla provedena v r. 1982 a byly rovněž převzaty, k 1. 1. 1995, od Městské části Praha 9. V září
1999 byla zahájena též rekonstrukce celého obvodového pláště včetně zateplení, práce byly ukončeny v roce 2000.

Administrativní panelové budovy

Blok domů čp. 1070, 1072, 1073 - ul. Bří Venclíků

Objekty, kolaudované v roce 1979, byly původně užívány jako ubytovna a kanceláře - zařízení staveniště pro výstavbu sídliště Černý
Most I. V roce 1993 přešly do majetku obce Hlavní město Praha. V roce 1994 bylo rozhodnuto o jejich využití pro zřízení Úřadu
městské části Praha 14, a proto byly převedeny do jejího majetku. Objekt čp. 1073 byl v následujícím roce rekonstruován a upraven
jako administrativní budova pro Úřad městské části Praha 14.
V objektu čp. 1070 jsou částečně byty, částečně nebytové jednotky. V roce 2001 byla zahájena rekonstrukce u čp. 1072, sousedícího
s hlavním objektem radnice, s cílem celý dům upravit jako další administrativní budovu pro působení Úřadu městské části Praha 14.

Objekt určený pro zdravotnické zařízení

Objekt čp. 1099 - ul. Bojčenkova

Areál byl původně vybudován jako jesle a kolaudován v roce 1982. Po roce 1990, na základě privatizačního projektu, vzniklo Sdružení
jeselských zařízení a objekt přešel do majetku Hlavního města Prahy. V roce 1996 byl svěřen Městské části Praha 14. Po zrušení
provozu jeslí v r. 1998 byla v objektu zahájena rekonstrukce a v r. 2000 uvedena do provozu první část Domu sociálních služeb a
stacionáře pro staré občany, určeného pro péči o seniory. V roce 2001 byla rekonstrukce dokončena. Objekt spravuje Český červený
kříž.

Objekty základních škol

Objekt základní školy čp. 1140 - ul. Bří Venclíků

Školní areál byl vybudován v r. 1982 a jako majetek Hlavního města Prahy byl předán Městské části Praha 14 od původního uživatele -
Městské části Praha 9, k 1. 1. 1995. V objektu byla provedena rekonstrukce kuchyně, sociálního zařízení a na přilehlých pozemcích
bylo vybudováno baseballové hřiště.

Objekty mateřských škol

Objekt mateřské školy čp. 1115 - ul. Paculova

Areál byl zkolaudován v r. 1983 a rovněž v roce 1995 jako majetek Hlavního města Prahy byl Prahou 9 předán Praze 14 v souvislosti
se vznikem této městské části. Dnes je to nejstarší školka na sídlišti Černý Most.
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Budovy s ( převážně) komerčním využitím

Objekt čp. 1067 - ul. Vlčkova

Areál byl v rámci 1. stavby Černý Most I kolaudován v r. 1983 jako mateřská škola. V roce 1993 přešel do majetku obce Hlavní město
Praha a v roce 1995 byl předán Městské části Praha 14. Po zrušení provozu mateřské školy byl objekt pronajat na maximální dobu 10
let Městské policii, klubu maminek (Klubíčko), dále slouží k provozování restaurace se skladovými prostory a kanceláří. 
(Podkladové materiály poskytl odbor správy majetku, ing. Hana Černíková).
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