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ŽIŽKOV V Praze 3 žije aktuálně
zhruba 75 tisíc obyvatel. Všechny
chystané developerské projekty
v okolí Olšanské, Jana Želivského
a Malešické však v budoucnu navý-
ší počet obyvatel městské části
o dvacet tisíc lidí. A největší přírůs-
tek přinese zástavba žižkovského
nákladového nádraží, kam se má
stěhovat celkem asi patnáct tisíc
obyvatel.
Takový počet nutně znamená

i vyšší dopravní zátěž v oblasti. Pra-
ha 3 proto podmínila souhlas se
změnou územního plánu, kterou
projekty na brownfieldu potřebují,
vznikem nové ulice, jež odlehčí stá-
vajícím už tak dopravně zatíženým
komunikacím. Vedení hlavního
města tento týden zadalo Institutu

plánování a rozvoje (IPR) vypraco-
vání urbanistické studie nové ulice
s pracovním označením „Jarovská
třída“. Ta má odvést dopravu z bu-
doucí čtvrti na nákladovém nádraží
rovnou na Českobrodskou, potaž-
mo na část městského okruhu, jejíž
dostavba se stále plánuje. Studie
má být hotová v polovině příštího
roku.
„Při plánování nových částí měs-

ta je nutné přemýšlet strategicky.
Proto již nyní řešíme dopravní posí-
lení v podobě nového propojení na
Žižkově, které zajistí, že po vzniku
nové čtvrti nebude zatížena ulice
Jana Želivského,“ vysvětluje náměs-
tek primátora pro oblast dopravy
Adam Scheinherr (Praha sobě).
Nová ulice bude vycházet z Male-

šické, která zůstane v původní tra-
se, ale dočká se velké rekonstruk-
ce. V místech, kde se Malešická kří-
ží s ulicí Na Jarově, bude nová „Ja-
rovská třída“ pokračovat dále asi ki-

lometr směremna východ podél že-
lezniční trati a napojí se na Českob-
rodskou.
Radnice třetí městské části s plá-

nem magistrátu souhlasí. „Není to
žádná dálniční stavba, bude to sice
fungovat jako radiála, která odtáh-
ne auta z budoucí čtvrti směrem na
okruh, aby nám nejezdila přes Jana
Želivského nebo Koněvovu, ale zá-
roveň bude vypadat jako normální
městská ulice,“ shrnuje koaliční za-
stupitel a předseda výboru pro
územní rozvoj Prahy 3 Matěj Mi-
chalk Žaloudek (Zelení).
„Pro budoucí nárůst individuální

automobilové dopravy tuto výpa-
dovku potřebujeme. Nesmí se stát,
že by byl hotový okruh i nová čtvrť,
ale tato spojka by neexistovala. To
by pak veškerá doprava zahltila Ko-
něvovu,“ dodává.
Podle něj je shoda na tom, že re-

konstruovaná Malešická a její pro-
dloužení na východ bude mít jeden

pruh v každém směru a počítá se
s tramvajovou tratí a také cyklopru-
hy. V oblasti má být totiž posílena
také tramvajová doprava. „Jarov-
ská třída“ zajistí možnost budoucí-
ho prodloužení tramvajové trati ze
smyčky na Spojovací dále do Male-
šic nebo alespoň další propojení ná-
kladového nádraží s tratí na Koně-
vově ulici.

První vznikne Parková čtvrť
Co se týče chystané výstavby na
území žižkovského nákladového
nádraží, je nejblíže zahájení pro-
jekt developera Central Group
označovaný jako Parková čtvrť. Prv-
ní etapa projektu by měla vznikat
v severní části nádraží.
„Pokud vše půjde podle plánu, vý-

stavbu první etapy u Basilejského
náměstí bychom zahájili příští rok.
S Jarovskou třídou náš projekt počí-
tá. Je připraven tak, aby místem
v budoucnu mohla vést, včetně

tramvajové trati,“ uvádí mluvčí
Central Group Ondřej Šťastný.
Město by mělo do konce letošní-

ho roku schválit změnu územního
plánu, která umožní developerům
vlastnícím pozemky v areálu žádat
o stavební povolení. „Změna územ-
ního plánu je ve fázi úpravy návr-
hu na základě připomínek ze spo-
lečného jednání. Po schválení změ-
ny by došlo k sejmutí stavební uzá-
věry. Nejdále se tak nachází projekt
Central Group v severozápadní čás-
ti území, který disponuje výjimkou
ze stavební uzávěry a je ve fázi
územního řízení,“ shrnuje aktuální
stav mluvčí IPR Marek Vácha.
Podle Žaloudka je ze strany radni-

ce souhlas se změnou územního
plánu podmíněn také sérií smluv
mezi městem a developery. „Ti se
zavážou, že budou respektovat cel-
kový masterplán, který má být vy-
pracován do konce roku, a že záro-
veň přispějí na veřejnou vybave-
nost. Zejména školy,“ dodává.
Část pozemků vlastní i developeři

Penta a Sekyra Group. Druhá jme-
novaná firma, která hodlá stavět
byty v jižní části nádraží, je zároveň
součástí konglomerátu Žižkov Sta-
tion Development, ve kterém drží
51 procent České dráhy. Těm patří
památkově chráněná nádražní bu-
dova, v jejíchž útrobách má být
v budoucnu sídlo Národního filmo-
vého archivu,muzeum, administra-
tivní prostory nebo škola.
V současné době se čeká na defini-

tivní rozhodnutí, zda plánovaná
tramvajová trať, která propojí stáva-
jící koleje v Olšanské a Jana Želiv-
ského s Malešicemi, povede kolem
historické budovy, nikoliv jejím
středem. „Je připraveno zadání do-
pravnímu podniku, aby začal pro-
jektovat trať severně podél nádraž-
ní budovy,“ říká Žaloudek.

HOLEŠOVICE Budova spolku Para-
lelní Polis v Holešovicích kvůli ne-
tradiční černé fasádě a velkým to-
várním oknům přirozeně vystupu-
je z řady okolních domů. V posled-
ních dnech ale poutá pozornost ješ-
tě více. Půlku čela budovy totiž za-
krývá plachta, na které svítí nápis:
„Polibte nám p...l.“ Poutač je vzka-
zem pro radnici Prahy 7, se kterou
má organizace spor kvůli umístění
předchozí reklamní plachty.
Na místě současného nápisu měl

původně viset poutač zvoucí na
Hackers Congress 2020 pořádaný
spolkem – černobílý návrh hada ob-
točeného kolem trojúhelníku obsa-
hoval spojení „Digital totality“. Po-
dle Paralelní Polis ale Praha 7 nedo-
volila plachtu vyvěsit, protože ne-
splňuje pravidla městské části pro
umisťování reklamy a „degraduje
svým měřítkem a přizpůsobeným
obsahem podobu veřejných pro-
stranství“.
Zástupci Paralelní Polis tvrdí, že

pravidla neporušili ani v jednom
bodě. V prohlášení spolek dál tvr-
dí, že Praha 7 začala svévolně zaka-
zovat reklamu na svém území. Sou-
bor pravidel pro reklamu vydaný
radnicí totiž není z velké části závaz-
ný a slouží pouze jako doporučení.
Městská část jeho dodržování tedy
nemůže nijak vymáhat.

Spor o zábor chodníku
Jedním z ukázek zákazu reklamy je
ale podle Paralelní Polis to, že rad-
nice vydá zamítavé stanovisko o zá-
boru chodníku pro chodce za úče-
lem vyvěšení poutače. Tak tomu
mělo být i v případě plachty na bu-
dově spolku.

Zástupci Prahy 7 se ale proti tvrze-
ním ohrazují. „Probíhalo úplně
standardní řízení na odboru dopra-
vy o přistavení zdvižné plošiny pro
instalaci této reklamy,“ říká mluvčí
Prahy 7 Martin Vokuš. Odbor podle
něj vyvěšení za pomoci techniky ne-
povolil, ale ani nezamítl. „Pořadate-
lé dostali předběžnou informaci, že
za těchto okolností a vzhledemkne-
dostatku času nemůžeme vydat
kladné stanovisko,“ říká mluvčí.
Žádost prý byla podána narychlo

a nebyly v ní dořešeny technické
věci týkající se instalace reklamy.
„Nikdo nehodnotil vizuální ani ob-
sahovou stránku poutače,“ dodává
Vokuš. „To vůbec státní správě ne-
přísluší ani k tomu nedošlo.“
V reakci na to spolekmísto původ-

ního návrhu vyvěsil na budovu jadr-
nou větu. Jak se tam nápis dostal,
když nebyl povolený zábor chodní-
ku, radnice Prahy 7 neví. „Lze to
brát i jako příspěvek Paralelní Polis
k debatě o reklamě ve veřejném
prostoru, jestli jsou vhodné nějaké
mantinely nebo ne,“ říká Vokuš.
Nicméně Paralelní Polis, která

propaguje kryptoanarchismus (filo-
zofie, jež klade důraz na osobní svo-
bodu a soukromí v digitálním svě-
tě), má na regulaci reklamy jasný
názor. Podle spolku je vizuální
smog a jeho centrálně řízená regula-
ce příkladem systematického zneu-
žívání moci státu pod vějičkou
obecného blahobytu občanů.
„Lze to vnímat i tak, že je to úspěš-

ná virální reklama na jejich kon-
gres, protože se o něm takhle píše
daleko víc, než kdyby tam pověsili
původní poutač,“ dodává Vokuš.
— Klára Burešová

Martin Bajtler
redaktor MF DNES

Jarovská třída
v budoucnu
propojí novou
čtvrť na
Nákladovém
nádraží Žižkov
s okruhem.
Odlehčí
okolním
ulicím.

Spor o zábor, či svobodu? Za jadrnou větoumá stát podle radnice Prahy 7 spor o zábor chodníku při instalaci re-
klamy, Paralelní Polis ale tvrdí, že bojuje proti systematickému zneužívání moci státu. Foto:Michal Šula, MAFRA

Umění a starožitnosti
Starožitný nábytek koupím za solidní ceny:
zdob. ložnici, obývák s křesly a lampou, pra-
covnu s psacím stolem, jídelnu s příborní-
kem, lustr, pěkný obraz, aj. věci vhodné do
historického interiéru. Praha a okolí. Tel:
603478873222828

Koupím
Vykoupím celou knižní pozůstalost a obra-
zy. T 602366831224559

Nájmy
Hledám pro naše solventní zaměstnance z
kanceláře byty k dlouhodobému pronájmu v
Praze, právní servis zajištěn. Tel:
274784428.222514

Byty - koupě
Peníze ihned za byty v Praze pro firmy z Ev-
ropské unie. Tel: 602212121222488

Nemovitosti - koupě
Peníze ihned za nemovitost v Praze pro fir-
my z Evropské unie. Děkujeme. Tel:
602212121222461

Knihy a časopisy
Knihy! Koupím velkou knižní pozůstalost.
Knihy, příp. i starožitný a retro nábytek vhod-
ný do stylové čítárny - knihovnu, křesla, sto-
lek, lampu, aj. Tel. 603478873222778

Zaměstnání - Nabídka
Městská část Praha 6 - Úřad městské části
nabízí výkon práce VEŘEJNÁ OPATROVNI-
CE/veřejný opatrovník v 10. platové třídě dle
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. od 21 260
do 31 240 Kč, osobní příplatek může být po-
skytnut až do výše 31 240 Kč. Bližší informa-
ce k Oznámení o volném pracovním místu
jsou zveřejněny na úřední desce Úřadu MČ
Praha 6 a na webových stránkách www.pra-
ha6.cz v rubrice Potřebuji řešit - Volná pra-
covní místa nebo Úřední deska - oblast Vol-
ná pracovnímísta. Písemné nabídky se struk-
turovaným životopisem je nutno doručit tak,
aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne
07.09.2020. Kontakt : pí Buštová, tel. 220
189 645. 224611

Výstavbu na Žižkově
doplní nová ulice
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Malešická ulice
Zůstane v původní
stopě, v plánu je její
velká rekonstrukce.

Nová „Jarovská třída“
Prodlouží Malešickou ulici až
k Českobrodské, aby odvedla
dopravu z budoucí zástavby.

Praha

Město dá domovu
ve Svojšicích
11,7 milionu korun

Magistrát poskytne domovu pro
osoby s chronickým duševním one-
mocněním a mentálním postiže-
ním ve Svojšicích na Kolínsku
11,7 milionu korun. Peníze budou
sloužit na opatření spojená s hava-
rijní situací v objektu, kdy vyhořela
elektroinstalační rozvodná skříň.
Domov patří hlavnímu městu a na-
bízí přes 80 lůžek. Klienti se v bu-
doucnu kvůli špatnému stavu bu-
dovy přestěhují do Kostelce nad
Černými lesy. Havárie elektroinsta-
lace uspíšila rozhodnutí vedení do-
mova klienty odstěhovat. (ČTK)

Dejvice

Silničáři upravili
problémový
přechod
Technická správa komunikací do-
končila v týdnu bezbariérový pře-
chod na tramvajovou zastávku u Ví-
tězného náměstí. Místo bylo upra-
veno již dříve, ale působilo problé-
my – z kruhového objezdu nemoh-
la vyjíždět auta a kolabovala dopra-
va. „Do ideálu to má daleko, ale při
vymýšlení náměstí se před mnoha
lety zkrátka udělala chyba, která
by vyžadovala obrovský zásah do
fungování Kulaťáku,“ přiznal ná-
městek primátora Adam Sche-
inherr (Praha sobě). (et)

Ruzyně

Celníci zadrželi
padělky za miliony
Celníci v Ruzyni zadrželi za posled-
ní dva týdny 15 zásilek padělků zná-
mých luxusních značek v celkové
hodnotě 3,5 milionu korun. Všech-
ny pocházely z Asie. Počet padělků
se zvýšil po zmírnění opatření kvů-
li pandemii koronaviru. Součástí
zásilek bývají často falešné dámské
kabelky a peněženky. (ČTK)

Spolek vzkazuje Praze 7: Polibte nám p…lINZERCE


