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Milí
čtenáři,
srpnové vydání
Deníku Extra vám opět při-
náší výběr zajímavých in-
formací o tom, co se v po-
slední době událo ve vašem
okolí. Zároveň se v něm už
dotýkáme i událostí, které
nás brzy čekají. Tou první je
start fotbalové sezóny
a s tím spojený začátek naší
nové rubriky Kanonýr ví-
kendu. Řadu témat chystá-
me také k blížícím se kraj-
ským volbám. V této sou-
vislosti jsme pro vás na-
chystali dotazník s otázka-
mi týkajícími se života ve
vašem kraji. Tak čtěte De-
ník, ať víte o všem, co se
bude dít kolem vás!

Martin Rumler,
šéfredaktor

Pražského deníku
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Dotazník Deníku
Už na počátku října si lidé v kra-
jích zvolí nová zastupitelstva.
Deník se proto rozhodl zjistit,
s čím jste ve vašem kraji spoko-
jeni a co vás naopak trápí. Za-
pojte se do naší velké ankety,
kterou najdete na stránkách:
www.denik.cz/zivotvkraji
Dostat se na ni můžete i jedno-
duše načtením tohotoQR kódu

Nová čtvrť
v Komořanech čeká
na změnu plánu
Na místě bývalé strojírny
v Praze 12 nejspíš vyroste
nová čtvrť. Na takzvaném
brownfieldu plánuje
společnost Central Group
stavbu stovek bytů
a náměstí. Středem
povede tramvajová trať.

Praha – Radníměstské části
již schválili dohodu s deve-
loperem, který přispěje Praze
12 částkou 1500 korun z kaž-
déhometru čtverečního.
Informovala o tommluvčí
radnice Olga Novotná. Pro-
jekt ještě potřebuje změnu
územního plánu. Stavba za
5,5 miliardy byměla začít
v roce 2024 a skončit 2030.
„Při jednání s Central

Group pro nás bylo nej-
důležitější, aby návrh
nové čtvrti vycházel
z územní studie
Komořany, na
které se podíleli
zdejší občané. Což
se podařilo,“ uvedl
starosta Jan Ada-
mec (Piráti).
Developer z velké

části naplní svůj závazek
městské části nefinančně.
To znamená, že postaví ma-
teřskou školku, dětské hřiště
a bezúplatně převede vybra-
né pozemky pro vybudování
tramvajové trati, která po-
vede středem nové čtvrti.

POSTAVÍ 850 BYTŮ
Projekt vznikne na ploše de-

víti hektarů. Vznikne zde 850
bytů, vybudováno bude
náměstí a veřejný
park. Podél tram-
vajové trati bu-
dou obchody,
služby a restau-
race. Převážně
pětipodlažní
domy se budou
směrem k lesu

na severu území sni-
žovat.
V současné době úřady

projednávají změnu územ-
ního plánu, která výstavbu
umožní. Pozemky v územ-
ním plánu jsou nyní vedeny
jako území pro nerušící vý-
robu. Přípravou zadání stu-
die výstavby tramvajové trati
byla pověřenaměstská or-
ganizace Institut plánování

a rozvoje (IPR). Do konce
roku 2021 pak dopravní
podnik (DPP) vypracuje její
studii.

VZNIKNOUDOMY
I NADALŠÍCHMÍSTECH
V Praze se plánuje výstavba
také na dalších browfieldech.
Nová čtvrť vznikne například
na Praze 7 na území Bubny-
Zátory. Na rozloze 110 hek-
tarůmá v budoucnu žít 25
tisíc lidí. Zástavba roste také
na Rohanském nábřeží
v Praze 8 a plánována je na
prostoru bývalého náklado-
vého nádraží na Žižkově.

bývalého
Žižkově.

bývalého

Nové domy vzniknou také
namístě smíchovského ná-
draží, kde bude zástavba od
prostoru Na Knížecí až k bý-
valému lihovaru. (čtk)

DENÍK
SLEDUJE

STŘEDEMPOJEDE TRAMVAJ. Vizualizace nového bytového areá-
lu v Modřanech. Foto: Central Group

Maroš Kramár:
„Byl jsem pozitivně
negativní.“
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WWW.CITYCROSSRUN.CZ

českolipský
city cross run & walk

POBěŽ PřES MěSTO, PřESTO PřÍRODOU!5. 26. 9. 2020
/ procházka
trasy 21 km / 7 km

nám. t. g. masaryka
start / cíl

MODERUJE ALEŠ VALENTA

DOPROVODNÝ PROGRAM • rodinný a dětský běh • mini food festival • atrakce pro děti 

V důchodu Vás uživí Váš byt či dům
Těšili jste se na důchod, a když ko-
nečně přišel, cítili jste jen zklamání? 
Z okna svého bytu, na jehož splácení 
jste celý život tvrdě dřeli, pozorujete 
se smutkem v očích zahraniční turis-
ty v seniorském věku, jak si cestují 
a užívají života. Dokonce mohou jít 
do té drahé restaurace nedaleko Va-
šeho domu a dát si tam oběd, což Vy 
byste si nikdy nemohli dovolit.

V podobné situaci se nachází mnoho 
českých seniorů a všem proudí hlavou 
stejné myšlenky. Mám vlastní byt v ne-
malé hodnotě, což znamená, že vlastně 
sedím na penězích, které ale nemůžu 
využít? Přestože jsem milionář, musím 
v jednom kole přemýšlet nad tím, co 
si mohu a nemohu dovolit, jaké potra-
viny kupovat, na jaké léky mám pení-
ze a o nějakém cestování a splněných 
snech si mohu nechat tak akorát zdát. 
A tak to nějak vydržím, než umřu.

Senioři ze zahraničí si užívají živo-
ta a cestují, protože v jejich zemích je 
naprosto běžným produktem Renta 
z nemovitosti neboli reverzní hypoté-
ka, která jim umožní, aby využili peníze 
ze své nemovitosti ještě po dobu svého 
života. V České republice ji jako jediná 
nabízí společnost FINEMO.CZ, která 
vlastní licenci od České národní banky 
na poskytování spotřebitelských úvěrů 
a je pod jejím pravidelným dohledem.

Senioři si mohou vybrat, zda mají 
zájem o jednorázovou výplatu, o zasí-

lání pravidelných měsíčních částek či 
o kombinaci předchozích dvou způso-
bů. Získané peníze mohou využít úplně 
na cokoliv, ať už na nákup zdravějších 
potravin, na zútulnění bydlení, na spl-
nění cestovatelských snů a dalších věcí. 
Mohou tak důstojně prožít stáří, aniž by 
museli živořit. (PR)

  Další informace o Rentě 
z nemovitosti najdete na webu: 
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační 
kalkulaci a seznámit se s příběhy 
klientů.

  Můžete také zavolat 
na tel. 233  321  850.

  Máme licenci České 
národní banky.

Chcete vědět víc?
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