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U ČEŇKU SE MŮŽE KONEČNĚ POKRAČOVAT

RADNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PO
NĚKOLIKAMĚSÍČNÍCH PRŮTAZÍCH PO-
SVĚTILI DODATEK KPŮVODNÍ SMLOUVĚ
SFIRMOU, JEŽ BUDUJE PARK UČEŇKU.

Obsahem dodatku je vypořádání takzva-
ných víceprací, které vznikly kvůli nut-
nosti nakládat a rozvážet větší množství
ornice, než se původně v projektu uva-
žovalo. První etapa proměny parku má
finišovat na konci léta. „Od schválení do-
datku má dodavatel tři měsíce na to,
aby první etapu dokončil. Bohužel i když
bude termín dodržen, půjde o významné
zpoždění oproti původnímu harmono-
gramu. Úvodní část tohoto magistrát-
ního projektu měla skončit letos na jaře.
Je pro mě naprosto nepochopitelné, že
administrativní důvody na straně ma-
gistrátu vedou k tomu, že obyvatelé
Prahy 14, kteří v okolí parku žijí, zažijí
další prašné léto a zvýšenou dopravní

zátěž způsobenou stavbou a pendlující
těžkou technikou,“ upozorňuje starosta
Prahy 14 Bc. Radek Vondra. Zdůrazňuje,
že s původními termíny revitalizace
parku, který od loňského jara vzniká
v chráněné lokalitě Čihadla-Klánovice
a zasahuje do území Prahy 14 a Dolních
Počernic, vedení městské části souhla-
silo právě s ohledem na minimální zatí-
žení obyvatel. „A to samozřejmě hlavně
v letních měsících, kdy občané a rodiny
s dětmi vyhledávají místa k odpočinku
a relaxaci,“ dodává starosta Vondra.

ČÁSTEČNĚ „OSEKANÝ“ PROJEKT
Nutno dodat, že úskalí projektu nebu-
dou zažehnána ani v okamžiku, když
se první etapu podaří do konce léta do-
končit. Podle původní projektové do-
kumentace z roku 2011, ke které úřad
Prahy 14 vydal i stavební povolení, měly
totiž na území v rámci úvodní etapy
vzniknout mimo jiné dětská hřiště, se-
nior park, hřiště na pétanque, velký val
neboli kopec, který by mohli lidé v zimě
využívat na sáňkování a v létě třeba na
cyklokros, a rozsáhlá cestní síť. Počí-
talo se i se sadovými úpravami. Realita
je taková, že do zadávací dokumentace
pro výběrové řízení na dodavatele
stavby, kterou Rada hlavního města
Prahy schválila loni v lednu, magistrát

vyňal jen část z původního projektu –
poptal částečné zatravnění území, re-
alizaci dvou valů, nikoliv tří, vybudování
pouze základní cestní sítě, stavbu in-
line dráhy, vybudování parkoviště
a osázení území lavičkami, odpadko-
vými koši a cyklostojany.

JEDNÁNÍ POKRAČUJÍ
„S touto osekanou verzí pochopitelně
nejsme spokojeni. Už proto, že jsme byli
magistrátem ujišťováni, že se výběrové
řízení týkalo pouze první části úvodní
etapy. Až nedávno jsme zjistili, že do-
končení výseku, jenž ani parkem nazvat
nelze, magistrát považuje za dokončení
celé úvodní etapy realizace,“ vysvětluje
starosta Vondra. Jednání s hlavním
městem podle něj i podle místostarostky
Ing. Ilony Pickové, která má zeleň
v městské části na starosti, nedále po-
kračují. „Máme přislíbeno, že alespoň
část z vyňatých prvků bude po skončení
první etapy realizována. Například dět-
ská hřiště,“ věří místostarostka Picková.
Zda se tak stane, není jisté. Už proto, že
na projekt získal magistrát dotaci z ev-
ropských fondů a hrozí, že rozpracované
území zůstane nedokončené minimálně
dalších pět let – tedy do doby, než  pro-
jektu skončí takzvaná udržitelnost.

(red)

Zprávy

DRUHÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY „PLECHÁRNA“
VE ČTVRTEK 28. KVĚTNA 
PROBĚHLA JIŽ DRUHÁ SCHŮZKA
MEZI RADNÍ IRENOU KOLMANOVOU,
ZÁSTUPCI MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ
A AKTIVNÍMI OBYVATELI Z OKOLÍ
PLECHÁRNY. 

Setkání bylo svoláno v zájmu dlouhodobé
diskuse o řešení problematického pro-
vozu v lokalitě, zejména během konání
venkovních akcí, a také kvůli plánova-
nému znovuuvedení centra do plného
provozu. Jeho otevření je plánováno na
podzim letošního roku (provoz objektu
byl přerušen v říjnu 2014 s tím, že
13. května 2015 se dočasně otevřela jeho
kavárna; ta bude z důvodu plánované re-
konstrukce přes léto opět uzavřena).
Setkání s radní Irenou Kolmanovou se
zúčastnila také zástupkyně starosty
Ilona Picková, zástupci příspěvkové or-
ganizace Praha 14 kulturní, týmu ko-
munitních koordinátorů, ale také  měst-
ské policie a místních obyvatel. Okolí

Plechárny je částí místních obyvatel
dlouhodobě vnímáno velmi negativně.
Někteří z přítomných vyjádřili námitky,
jež se týkají zejména hlučnosti provozu
centra i skateparku, času ukončení ve-
černích akcí a bezpečnosti v lokalitě.

HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ
Tyto problémy vyžadují dlouhodobé
sledování, neboť provoz související
s Plechárnou a skateparkem sku-
tečně razantně vstupuje do života v lo-
kalitě, zejména z pohledu starších
obyvatel. Právě proto byla přizvána

místní pochůzkářka městské policie
i terénní pracovnice neziskové orga-
nizace Jahoda, o. p. s. Během diskuse
bylo domluveno několik bodů k řešení.
V první řadě jde o striktní dodržování
konce akcí ve 21.00, s dodatkem, že
zvuková produkce bude směřována
vždy tak, aby se co nejméně rozléhala
do okolních domů.
Druhým bodem diskuse byl požadavek
na vypracování provozního řádu centra
i skateparku. K řešení byly rovněž pře-
dány dva návrhy na úpravu dopravního
řešení na rohu ulic Bryksovy a Arnošta
Valenty. Za největší přínos považuji, že
započala intenzivní komunikace mezi
obyvateli, úřadem, terénními pracov-
níky, městskou policií, komunitním ko-
ordinátorem, a to v zájmu řešení ak-
tuálního dění v lokalitě.

Michal Lehečka, komunitní 
koordinátor pro Černý Most

e-mail: michalleh@anthropictures.cz
mobil: 721 510 925

Fo
to

: a
rc

hi
v 

Pr
ah

a 
14

 k
ul

tu
rn

í


