
10

Z městské části

PRIMÁTORKA NAVŠTÍVILA PRAHU 14

Téměř dvouhodinová pouť, které se
kromě primátorky a starosty Vondry
zúčastnili také místostarosta Jiří Zajac
a dva zástupci radniční opozice Ing. Si-
mona Kijonková a Ing. Michal Vrba
(oba zastupitelé za ANO), začala u sta-
nice metra Černý Most. Zde starosta
poukázal zejména na nevábný a za-
nedbaný terminál podzemky i autobu-
sů, na který MČ i občané dlouhodobě
upozorňují. „Kámen úrazu je v tom, že
terminál nemá konkrétního správce.
Za celou dobu existence terminálu,
tedy dvacet let, si odbory Magistrátu
hl. m. Prahy přehazují odpovědnost za
jeho stav. A tudíž se o něj nikdo prak-
ticky nestará,“ podotkl starosta.

OD METRA K PLECHÁRNĚ
Z konečné metra zamířili političtí
představitelé města a městské části ke
komunitnímu centru Plechárna a jeho
okolí. Prohlídka této části Prahy 14 za-
čala ve vnitrobloku Vybíralova, kon-
krétně před tamní nově opravenou,
základní školou. Starosta Vondra pri-
mátorce vysvětlil, že na travnaté ploše
před budovou v brzké době odstartuje
pilotní projekt městské části, Prahy 14
kulturní a Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy, jehož cílem je
společně s občany navrhnout optimál-
ní řešení tohoto veřejného prostoru.
„Podoba projektu se ještě finalizuje.
Ale vyroste tu například infostánek

a budou se zde konat různé akce, včet-
ně vernisáže k fotografické soutěži Vy-
foť Čerňák,“ doplnil starosta.

TVÁŘÍ V TVÁŘ REALITĚ
Poslední zastávka v terénu, tedy před
návštěvou samotné Plechárny, byla
u neutěšeného staveniště – rozesta-
věné první etapy parku U Čeňku, kte-
rý zde hlavní město Praha buduje.
Zmiňovaná první část měla být původ-
ně dokončena letos v březnu, ovšem
nestalo se tak. Tisíce obyvatel okolních
domů nadále trápí průjezdy těžkých
aut a mračna prachu široko daleko.

„Kvůli nepochopitelně dlouhému
schvalování dodatku, jenž řešil vypo-
řádání víceprací, se termín dokonče-
ní etapy přesunul na září a nyní už se
hovoří dokonce o konci roku,“ nešet-
řil starosta Vondra kritikou. I na pri-
mátorce byla při pohledu na haldy
vyprahlé zeminy znát nelibost, zdrže-
ní se však podle ní nebylo možné vy-
hnout. „Průtahy měly své opodstat-
nění. Před schválením víceprací jsme
si museli být jistí, že je vše podle zá-
kona, aby se městští radní opět ne-
vystavili riziku trestního stíhání,“
konstatovala primátorka a upozornila,
že výstavbu parku mají nyní na ma-
gistrátu na starosti noví pracovníci. 

HORKO NA STAVENIŠTI
„Nového šéfa má například Odbor
technické vybavenosti. Jednáte o tom
s nimi?“ zeptala se. Když se jí dosta-
lo kladné odpovědi, domluvila se se
starostou Vondrou, že pokud jednání
nepovedou k uspokojivému výsledku,
sama se schůzek zúčastní a pokusí
se situaci pomoci vyřešit.
Z horka u staveniště se politici ode-
brali do příjemného chládku někdejší
kotelny, tedy komunitního centra
Plechárna, kde bylo připraveno malé
občerstvení. Po závěrečné debatě
primátorka vzhled komunitního cen-
tra, které je sice momentálně v re-
konstrukci, ale už nyní je na něm vi-
ditelný velký kus práce, pochválila.
Veřejnosti by se Plechárna měla ote-
vřít do konce roku.

(red)

JAKO JEDNU ZE SRPNOVÝCH ZASTÁVEK SVÉ „TOUR“ PO PRAŽSKÝCH MĚST-
SKÝCH ČÁSTECH SI PRIMÁTORKA ADRIANA KRNÁČOVÁ VYBRALA PRAHU 14.
STAROSTA BC. RADEK VONDRA UKÁZAL ŠÉFCE METROPOLE, V JAK ZANED-
BANÉM STAVU JSOU NĚKTERÉ BUDOVY A POZEMKY, KTERÉ SICE LEŽÍ NA
ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI, ALE PATŘÍ MAGISTRÁTU.

Jednou ze zastávek primátorky Adriany Krnáčové v Praze 14 byla i právě rekonstruovaná Plechárna,
kde spolu se starostou Radkem Vondrou nahlédli do plánů na výstavbu sousedního parku U Čeňku.
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