
Obsah čísla

 

 

Černý Most II 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 - sídliště
Černý Most II.

Panelové - bytové domy

1) Blok domů (sekce) čp. 844 až čp. 850 - ul. Gen. Janouška
Jedná se o čtyřpodlažní objekty, kolaudované v r. 1994, v rámci výstavby sídliště Černý Most II. Pod objekty jsou umístěny garáže,
určené původně pro nájemce bytových jednotek v objektu. Městské části Praha 14 byly tyto domy svěřeny v roce 1997. V domě čp.
844 byly v letech 1998 až 2001 umístěny kanceláře odboru sociálních věcí, které se v roce 2001 přestěhovaly do objektu čp. 1070, ul.
Bří Venclíků.
2) Dům (sekce) čp. 993 a čp. 994 - ul. kpt. Stránského
Jedná se o čistě obytný objekt kolaudovaný v r. 1990, a to v rámci třetí stavby sídliště Černý Most II. Městská část Praha 14 jej
převzala k 1. 1. 1995.
3) Blok domů (sekce) čp. 1041 až čp. 1053 - ul. Doležalova
Jedná se o osmipodlažní blok bytových domů, který Městská část Praha 14 převzala od Městské části Praha 9 v souvislosti se svým
vznikem, k 1. 1. 1995.

Objekty základních škol

1) Základní škola čp. 964 - ul. Vybíralova
Školní areál byl kolaudován v r. 1993. V současné době se v něm nachází základní škola. V areálu školy jsou umístěna sportoviště.
2) Základní škola čp. 1006 - ul. Gen. Janouška
Školní areál byl kolaudován v r. 1990. Rovněž tento areál slouží potřebám základní školy a mimoškolní činnosti dětí. 
Objekty mateřských škol, nestátních soukromých škol
1) Budova čp. 969 - ul. Vybíralova
Objekt s areálem navazuje na mateřské školy čp. 967 a čp. 968 a byl vybudován v roce 1990, původně jako jesle. V současné době je
v něm umístěna soukromá škola Montessori.
2) Mateřská škola čp. 967 a čp. 968 - ul. Vybíralova
Budovy s areálem byly kolaudovány v roce 1990 a v roce 1995 byly předány Městské části Praha 14 v souvislosti s jejím vznikem.
3) Mateřská škola čp. 766 - ul. Bobkova
Areál byl kolaudován v roce 1999 a hned po dokončení svěřen Městské části Praha 14. Jedná se o nejnovější stavbu mateřské školy,
vybudovanou v rámci realizace IV. stavby sídliště Černý Most II.
4) Mateřská škola čp. 874 a čp. 875 - ul. Šebelova
Areál byl kolaudován v roce 1994 a v roce 1995 svěřen Městské části Praha 14.
5) Mateřská škola čp. 1005 - ul. Gen. Janouška
Areál byl kolaudován v roce 1991 a byl předán Městské části Praha 14 po jejím vzniku, k 1. 1. 1995.

Zdravotnická zařízení

1) Poliklinika, čp. 902 - ul. Gen. Janouška.
Areál byl zkolaudován v roce 1994 a k 7. 9. 1995 svěřen MČ Praha 14. V současné době je celý objekt pronajat soukromé
společnosti, která jej dále pronajímá ke zdravotnickým i komerčním účelům.
2) Objekt čp. 999 - ul. Kpt. Stránského
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Objekt byl kolaudován v roce 1990. Privatizačním projektem Sdruženého zdravotnického zařízení Černý Most přešel do majetku Hl. m.
Prahy a v roce 1996 byl svěřen Městské části Praha 14. V objektu jsou umístěny soukromé lékařské ordinace.

Budovy s převážně komerčním využitím

1) Objekt čp. 1002 - ul. Bryksova
Jedná se o objekt, který byl v roce 1993 kolaudován jako plynová kotelna v rámci třetí stavby sídliště Černý Most II. Po přepojení
vytápění sídliště na tepelný napaječ TřeboradiceMělník došlo ke zrušení provozu kotelny a objekt byl na základě usnesení ZHMP v
roce 1997 svěřen MČ Praha 14. Objekt byl pronajat a zrekonstruován. V současné době je v objektu umístěna provozovna
autoservisu, kanceláře a skladové prostory.
2) Objekt čp. 1060 -ul. Gen. Janouška

Objekt byl kolaudován v r. 1991 původně jako jesle. Městské části Praha 14 byl předán v roce 1995, v souvislosti s jejím vznikem, už
jako nebytový objekt. Dnes je v části budovy umístěna pobočka Městské knihovny. Zbylá část je pronajata ke komerčním účelům.
(Veškeré podkladové materiály byly převzaty od odboru správy majetku, ing. Hany Černíkové.)
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