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TAK SI MYSLÍM...

Naše matička stověžatá, tedy 
Praha, se pozvolna stává drahým 
místem k přebývání. Vládnoucí 
pražská koalice ve složení Piráti, 
Spojené síly pro Prahu a Praha 
sobě se s tím nikterak „nemaže“ 
a každoročně utahuje opasky 
všem obyvatelům. 

Loni pražští zastupitelé odhlaso-
vali zvýšení ceny svozu komunál-
ního odpadu o 30 procent a zvedly 
se o pár procent ceny vody i tepla. 
V městských částech, kde jsou 
nebo byli u moci Piráti či Praha 
sobě, se zvýšila daň z nemovitosti 
až o 100 % (například v Praze 1, 3, 7, 
10 a 11). Podražilo nájemné bydlení 
v obecních bytech a hlavně starší 
lidé jsou nuceni žádat o sociální 
dávky, aby neskončili na ulici. 
A teď se spekuluje o zdražení MHD 
a parkování.

Ptáte se na šetření? Ano, ale hlav-
ně ve vašich peněženkách! Nebo 
jste snad zaznamenali, že by se 
pirátský primátor Hřib vzdal svých 
poradců, kterým podle loni zveřej-
něné statistiky měsíčně platíme 
z našich kapes téměř půl milionu? 
Takže si myslím, že nás všechny 
s touhle politickou partičkou čekají 
ještě „veselé“ časy…

V Modřanech vznikne nová obytná čtvrť
 Nová čtvrť o rozloze devět 

hektarů vznikne v brown-
fi eldovém areálu bývalých 
Modřanských strojíren. Vedle 
850 nových bytů počítá projekt 
s vybudováním náměstí a ve-
řejného parku. Radní Prahy 12 
tak schválili záměr developer-
ské společnosti Central Group. 

Praha 12 – Projekt vyžaduje 
změnu územního plánu, který 
zde původně počítal s nerušící 
výrobou. Developer se proto ve 
smlouvě zavázal k příspěvku 
městské části Praha 12 ve výši 
1500 Kč za každý metr čtve-
reční. Z velké části naplní tento 
svůj závazek nefi nančně. V nové 
čtvrti postaví mateřskou škol-
ku, dětské hřiště a bezúplatně 
převede vybrané pozemky pro 
vybudování tramvajové trati.

„Při jednání s Central Group 
pro nás bylo nejdůležitější, aby 
návrh nové čtvrti vycházel 
z územní studie Komořany, na 
které se podíleli zdejší občané. 
Což se podařilo,“ říká Jan Ada-
mec (Piráti), starosta Prahy 12.

„Příspěvek 1500 korun za 
každý metr čtvereční hrubé 
podlažní plochy požadujeme po 
každém developerovi, pokud se 
v místě výstavby změní územní 
plán,“ dodává místostarostka 
Prahy 12 Eva Tylová (Piráti).

Středem čtvrti povede nová 
tramvajová trať, podél níž bu-
dou situovány obchody, služby 
a restaurace. Zástavba nebude 
vysoká. Převážně pětipodlažní 
domy se budou směrem k lesu na 
severu nové čtvrti ještě snižovat. 
Se stavbou za téměř 5,5 miliar-

dy Kč chce developer začít v roce 
2024, dokončení výstavby je 
plánováno na rok 2030. 

V současné době se projednává 
změna územního plánu. Pro-
dloužení tramvajové trati z Mod-
řan do Komořan nedávno schvá-
lil Magistrát hl. města Prahy. 
Přípravou zadání studie výstav-
by tramvajové trati byl pověřen 
Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy (IPR). Na základě to-
hoto zadání studii do konce roku 
2021 zpracuje Dopravní podnik 
hl. města Prahy. (red)

STŘEDEM NOVÉ ČTVRTI povede nová tramvajová trať. Zdroj: MČ Praha 12

Nájezd na Barranďák: chce to pevné nervy!
Modřany – Dopravní „divočina“ u nájezdu z Mod-
řanské ulice na Barrandovský most potrvá do polovi-
ny října. Stavbaři toho totiž mají hodně naplánováno 
– změnu polohy středového ostrůvku, vybudování 
nového připojovacího pruhu z rampy Barrandov-
ského mostu na Modřanskou ve směru do centra, 
doplnění chodníku včetně bezbariérových úprav, 
přeložky uličních vpustí, stožárů veřejného osvětlení 
a semaforů. (md)KOLONY se tvoří nejen v dopravní špičce… Foto: Martin Dudek

SLOVO VYDAVATELE

Praha se občanům rapidně prodražuje, ztratila genius loci 
Praha byla vždycky drahá, to 
je obecně známá věc. Bohužel 
ale co se děje nyní, je opravdu 
skluzavka. Od Nového roku 
existuje málo poplatků a daní, 
které by nám Praha nezvýšila. 
Jen namátkou. Zvýšily se nájmy 
v obecních bytech o 30 a více 
procent. V některých měst-
ských částech se zvedla daň 
z nemovitosti dokonce o 100%. 
Zdražovala se opět voda. Zvy-
šuje se poplatek za svoz odpa-
du. Zavádějí se nové parkovací 
zóny, opět s poplatkem. Do toho 
magistrát oznámil, že zdraží 
MHD. Podražily i potraviny. 
Občan se ale ptá, kde na to má 
vzít. 

Důchody se sice zvedly o stát-
ní minimum, ovšem zvýšené 
životní náklady to ani náho-
dou nepokryje. Mnoho seniorů 
v Praze se dostalo do existenční 
tísně, kdy jim prostě důchod 
nepokryje složenky. Ale dříve 
nevídaná existenční tíseň se 
týká i jiných cílových skupin 
obyvatel Prahy. Ne každý vydě-
lává 25.000 korun a výše. 
Mizí tradiční obchody

Nerozumím logice, proč se 
zdražuje ve chvíli, kdy všichni 
prožíváme ekonomickou recesi, 
zaviněnou anticovid opatře-
ními. Politik se srdcem by asi 
chvíli počkal, jsou-li zdražení 

nezbytná. Ne tak Praha. Tady se 
všichni tváří, jako by se nechu-
melilo a Praha prožívala nějaké 
dobré časy. Opak je pravdou. 

Když se projdete centrem, je to 
tam jak po válce. Nikde nikdo, 
hospody a kavárny poloprázdné, 
obchody stejně. Ještě nedáv-
no pulzující město dnes skýtá 
smutný pohled. Všimněte si, 
kolik řezníků zavřelo své krá-
my. Rád jsem chodil na polévku 
do řeznictví v Kaprově ulici, za-
vřeno. Řeznictví ve Štěpánské, 
zavřeno. Slavné Supovo řeznic-
tví na Moskevské, zavřeno. 

Bohužel, Praha se nadob-
ro zbavila svého genia loci. 
Centru vévodí McDonald ś, 

Starbucks, Paul, 
KFC. Nic proti 
těmto značkám 
nemám, také 
s dětmi občas 
zajdu na „ham-
báče“, ovšem „opravdovou“ 
Prahu dělaly lahůdky, řezníci 
a stánky s klobásami na Vác-
laváku. To nám noví mocipáni 
všechno zničili. Vše obnovovat 
se to bude těžko, ale já jsem 
životní optimista a věřím, že si 
ještě toho buřta na Václaváku 
dáme, a i tu polívku u řezníka 
nebo chlebíček v lahůdkách, jak 
jsme byli dříve zvyklí.

Jan Čížek, vydavatel Naše Praha
jan.cizek@ceskydomov.cz


