
NÁKUPNÍ KOŠÍK DENÍKU
Cenové srovnání jsme učinili včera dopoledne v pražských obchodech

Na Albertově se už může parkovat celý den
Změnu uvítají zejména vysokoškolští učitelé a studenti. V některých částech zón placeného stání v Praze 2 by se o víkendech nemuselo platit

LUKÁŠ MAREK

Praha 2/ Vedení městské části
není zcela spokojeno s fungo-
váním některých částí par-
kovacích zón, a proto chystá
na příští rok několik změn.

Ta první se týká Albertova.
Tato lokalita je v podstatě
studentský kampus. Doposud
zde bylo možné parkovat ma-
ximálně čtyři hodiny za po-
platek ve výši 60 korun.

„My jsme chtěli vyjít vstříc
zejména kantorům, kteří zde
parkují a musí tady stát celý
den. Nyní je možné zaplatit 15
korun za jednu hodinu stání,
ale řidič může také zaplatit
šedesát korun a s autem může
stát na místě celý den,“ řekl
radní Prahy 2 Karel Chramo-
sil (ODS).

Příjemná zpráva
pro studenty
Rada města už tuto změnu
schválila. „To je příjemná
zpráva. Občas zde potřebuji
parkovat, když jedu do školy,“
sdělila studentka Christina
Malkovova z Prahy 13.

Na další změny si řidiči ješ-
tě musejí počkat. Vedení
městské části zatím nechtělo
zveřejnit žádné konkrétní
ulice, kde by se mohla změnit
některá pravidla parkování.
Změna by spočívala v tom, že
by se vybrané modré rezi-
denční zóny, které jsou o ví-
kendech či státních svátcích

málo vytížené, zpřístupnily
i ostatním řidičům, respekti-
ve jejich vozidlům. V těchto
dnech by v podstatě zóny ne-
platily.

Spekuluje se například rov-
něž o již zmíněném Albertově.
Vedoucí odboru dopravy
v Praze 2 Josef Gál nedávno
sdělil mediím, že vytipovaná
místa budou známa do polo-
viny prosince. Starostka Pra-
hy 2 to ale popřela.

Se změnou musí
souhlasit rezidenti
„Konkrétní ulice vybrané ne-
máme. Při jakékoli podobné
změně musíme být velmi obe-
zřetní. Mohlo by se také stát, že
by s tím nemuseli souhlasit
právě rezidenti, a pro ty jsou
místa určena především,“ vy-
světlila starostka Prahy 2 Jana
Černochová (ODS).

Starostka zároveň vysvětli-
la, že zmíněná změna je také
do značné míry neuskutečni-
telná po technické stránce.
„Museli bychom udělat mno-
ho úprav dopravního znače-
ní,“ doplnila. Vše je prý zatím
jen ve stadiu projednávání.

„Zatím můžeme řidičům
z okolí doporučit, pokud bu-
dou potřebovat parkovat
v zónách na území Prahy 2,
tak si mohou v budově úřadu
zakoupit lístek na dvouhodi-
nové, popřípadě desetihodi-
nové stání. Stojí 120 a 400 ko-
run,“ uzavřel Chramosil.ALBERTOV V NEDĚLI. Některé ulice jsou poloprázdné a víkendové zrušení zón by tak rezidentům nemuselo vadit. Foto: Deník/Vít Šimánek

Praha 11 nabízí mladým zájemcům osm bytů
JAN PIROCH

Praha 11/ Mladí lidé do 35 let
s trvalým bydlištěm na území
městské části Praha 11 mohou
do 22. ledna 2009 žádat o obec-
ní byt. Celkem jich bude roz-
děleno osm.

„Jedná se o výběrové řízení
pro mladé ve věku od 18 do 35
let, občany České republiky,
kteří mají trvalý pobyt na
území městské části Praha 11

po dobu minimálně pěti let a
nemají vlastní byt ani nemo-
vitost určenou k trvalému
bydlení,“ uvedl zástupce sta-
rosty Prahy 11 Luděk Zítka.

Žadatelé musí předložit
mimo jiné výpis z katastru
nemovitostí o tom, že ne-
vlastní byt či dům v České re-
publice, a příjem za posled-
ních dvanáct měsíců.

Tyto údaje musí poskyt-
nout nejen žadatelé, ale i je-

jich rodinní příslušníci, kteří
by s nimi byt měli užívat.

První smlouva
bude na dva roky
Byty se nacházejí v ulicích
Anny Drabíkové, Křejpského,
Bajkonurská a Modletická a
jsou 41 až 62 m² velké. Všech-
ny byty jsou zrekonstruované
a po dohodě s příslušným
správcem domu je možné si je

prohlédnout. Nájem bytu bu-
de uzavřen na dva roky a poté
na dobu neurčitou v případě,
že budou řádně plněny
všechny povinnosti vyplýva-
jící z nájmu bytu ze strany ná-
jemníka.

Další podmínky se žadatelé
dozvědí obvyklým způsobem,
tedy osobně na bytovém oddě-
lení, v informačních kancelá-
řích úřadu, na úřední desce
úřadu a nebo na webových

stránkách úřadu městské čás-
ti Praha 11.

Přihlášky na tyto byty ob-
drží osobně na bytovém oddě-
lení, v informačních kancelá-
řích úřadu a na webových
stránkách úřadu městské čás-
ti Praha 11.

Pořadí zájemců na jednot-
livé byty schválí Rada měst-
ské části Praha 11 na návrh
členů bytové komise, kteří
pořadí určí losováním.

NÁŠ TIP
Jablka červená 1 kg

6,20

TESCO
Letňany
Chléb konzumní 1,2 kg 23,90
Mléko polotučné 1 l 9,90
Máslo 250 g 19,90
Salám Vysočina 10 dkg 11,90
Jablka červená 1 kg 6,20
Rajčata 1 kg 16,90
CELKEM 88,70

BILLA
Korunní
Chléb konzumní 1,2 kg 27,90
Mléko polotučné 1 l 12,90
Máslo 250 g 19,90
Salám Vysočina 10 dkg 12,90
Jablka červená 1 kg 17,90
Rajčata 1 kg 39,90
CELKEM 131,40

KAUFLAND
Chodovská
Chléb konzumní 1,2 kg 23,90
Mléko polotučné 1 l 12,90
Máslo 250 g 19,90
Salám Vysočina 10 dkg 11,90
Jablka červená 1 kg 12,90
Rajčata 1 kg 44,90
CELKEM 126,40

ALBERT
Palác Flóra
Chléb konzumní 1,2 kg 27,90
Mléko polotučné 1 l 9,90
Máslo 250 g 19,90
Salám Vysočina 10 dkg 12,90
Jablka červená 1 kg 11,90
Rajčata 1 kg 39,90
CELKEM 122,40

Na Novodvorské mají vyrůst další domy, místní se bouří
JAN PIROCH

Praha 12/ Na rohu ulic No-
vodvorská a Generála Šišky
v Praze 12 mají na místě
dnešního parkoviště vznik-
nout nové obytné domy. Část
místních obyvatel i zastupite-
lů ale nesouhlasí s podobou
projektu a bojí se dopadu na
kvalitu bydlení.

To byl také jeden z popudů
ke vzniku občanského sdruže-
ní Na obzoru, které sepsalo pe-
tici žádající změnu projektu.
Petici odevzdali na úřadu Pra-
hy 12 s více než 1200 podpisy.

Garáže místo služeb
Na ploše větší než tři hektary
má vzniknout devět bloků
domů, které mají tři až osm pa-
ter. V podzemním i části prv-
ního nadzemního podlaží
vzniknou garáže s odvětráva-
cími okénky.

„Partery tak nebudou vyu-

žity pro služby, které tato loka-
lita nutně potřebuje. Takhle se
moderní městská architektura
nedělá,“ říká zastupitel a první
porevoluční starosta Prahy 12
Vladimír Janský (SNK-ED).

„Nad garážemi mají podle
projektu vzniknout ateliéry,
aby bylo dodrženo znění
územního plánu, které území
prohlašuje za smíšené. Navíc
z hygienických důvodů ne-
mohou být nad garážemi by-
ty. V ateliérech tak mohou
vznikat obchody nebo ordi-
nace,“ tvrdí Helena Chudo-
melová (SNK-ED), zástupky-
ně starosty Prahy 12.

Na stránkách společnosti
Central Group, která je inves-
torem celého projektu, je při-
tom jasný návod na to, jak
v ateliéru, který vždy obsahu-
je kuchyňskou linku i sociál-
ní zařízení, bydlet a případně
si i odečíst z daní DPH. Firma
Central Group navíc ateliéry
prodává bez toho, aby se dále

starala o jejich využití. „Je
tedy jasné, že zde žádné ob-
chody a další služby nevznik-
nou, kdo by chodil do obchodu
v patře vchodem domu,“ opo-
nuje místostarostce Janský.

Vadí i výška budov
Dalším problémem je výška
budov. Ty měly být čtyřpatro-
vé, investor ale požádal o změ-
nu koeficientu, tedy o možnost
postavit budovy vyšší. Praha 12
se změnou původně nesouhla-
sila, po kladném vyjádření
pražského magistrátu ale ve
svém nesouhlasu nepokračova-
la, požadovala jen navýšit počet
parkovacích míst o sto. „V tom
vidím rozpor,“ říká Janský a
dodává „městská část neochrá-
nila zájmy svých občanů.“

Stavbou nových budov za-
niknou stávající parkovací
plochy. Ty nyní sestávají
z části placeného parkoviště a
většího neplaceného. Obě

parkoviště zaniknou, nová
parkovací místa vzniknou
v plánovaných garážích.

„Nejenže budou garážová
stání výrazně dražší, než mís-
ta na hlídaném parkovišti, ale
obáváme se, že většinu míst
využijí noví obyvatelé, kte-
rých má být přibližně 1350,“
říká Jitka Částková, předsed-
kyně sdružení Na obzoru.
„Nejsme proti výstavbě jako
takové, chceme ale, aby se
snížil počet plánovaných by-
tů, zvýšil se počet poskytova-
ných služeb a vyřešilo se par-
kování pro občany,“ dodává.

Celý projekt nyní leží na
magistrátu, který musí roz-
hodnout, zda se bude dělat
podrobná studie dopadu na
životní prostředí. Poté bude
udělováno stavební povolení.

„Architektura se nedělá
pouze na volební období, ale
na 50 let, a zde se na budouc-
nost příliš nemyslelo,“ po-
steskl si Janský.DOMY MÍSTO PARKOVIŠTĚ. Místní jsou proti. Vizualizace: archiv

Předčasný
silvestr
Mníšek pod Brdy/ Na náměstí
F. X. Svobody v Mníšku pod
Brdy bude zítra od 18 hodin
oslava předčasného silvestra
s ohňostrojem. Mníšečtí se
rozhodli nekonkurovat ostat-
ním ohňostrojům, a tak ten
městský mohou lidé vidět
o den dříve než jinde. „Kromě
ohňostroje se bude zdarma po-
dávat čaj a svařené víno,“ říká
Petr Digrin, starosta města.
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