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Jak vyřešit problematiku 
bydlení

ondřej Kubín (oDS), 
zastupitel MČ Praha 4

Vážení občané Prahy 4, 
nejprve mi dovolte vám 
všem, byť trochu opoždě-
ně, popřát vše nejlepší do 
nového roku a do nového 
desetiletí. 
Jedním z hlavních témat, 
která nás na komunální 

úrovni v novém desetiletí čekají, je problematika 
bydlení. Desetiletí uvádím bez nadsázky, protože 
dle studie zveřejněné Světovou bankou v roce 
2019, spadá Česká republika ve vyřizování sta-
vebního povolení mezi Kamerun a Honduras. Jen 
z této drobné informace je nám všem zřejmé, že 
se situace s nedostatkem bydlení a ubytovacích 
kapacit v Praze nezlepší z roku na rok.

Změna konceptu ubytovny 
novodvorská

V tomto kontextu mne irituje, že na území Pra-
hy 4 máme několik ubytoven, které slouží pro 
potřeby občanů, které ne zrovna každý chce mít 
za sousedy. Přitom by jejich využití mohlo mít 
i přidanou hodnotu, aniž by to mělo dopad na 
budoucí ekonomickou efektivitu těchto zařízení 
(výnosy z ubytoven jsou v černých číslech).
Příkladem může být ubytovna Novodvorská. Hor-
ní patra slouží jako hotelové zařízení a využívají 
je především tzv. office turisté, přijíždějící do 
Prahy pracovně. Nicméně zbylých několik pater 
slouží jako ubytovna v daném slova smyslu.
Mou vizí a snahou do budoucna je změnit kon-
cept ubytovny na koncept studentských kolejí 
s patrem vymezeným pro maminky v ohrožení 
(domácí násilí, ekonomické důvody apod.) při 
zachování hotelové části objektu.

Pomozme mladým studentům
Vysokoškolští studenti přicházející do Prahy za 
studiem mají problém s ubytováním, protože 
studentské koleje nemají dostatečnou kapacitu 
(Praha v regionu střední a východní Evropy pa-
tří mezi destinace s nejvíce poddimenzovaným 
stavem) a tisíce studentů jsou tak nuceni hledat 
drahé komerční podnájmy. Tento trend zachytily 
mnohé soukromé subjekty a na trhu se začínají 
objevovat developerské projekty zaměřené na 
ubytování pro studenty.
Takový vysokoškolský student má jistě pro 
své okolí větší sociální přidanou hodnotu než 
zahraniční dělník, přičemž je zde i ekonomická 
skutečnost, že studenti nekorelují se stavem 
ekonomiky. Dělník jde za prací jinam, studenta 
finančně podporují rodiče, kteří jsou šťastní, 
že jejich potomek studuje. Na pivo v hospodě 
a nákup v nejbližším obchodě je tak vždy.
Maminky v ohrožení snad netřeba více komen-
tovat. Navíc by na takovém patře mohl existovat 
společný hrací koutek, který by byl za minimál-
ní náklady. Jistě by se našlo mnoho dobrých 
lidí, kteří by věnovali vyřazené hračky.

Co dál s ohňostroji?

Tomáš Hrdinka (Ano 
2011), radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři, s novým 
rokem opět na pár dní 
ožila otázka, zda pořádat 
městské novoroční oh-
ňostroje, nebo je omezit 
či snad úplně zakázat. 
Pokud mohu do veřejné 
debaty přispět svým 

skromným názorem, tak jako člověk s pravico-
vým smýšlením jsem velmi proti absolutnímu 
zákazu této pyrotechnické podívané, nicméně 
bych plně podpořil zpřísnění stávající vyhlášky, 
která již sama o sobě ohňostroje reguluje.

Buďme trpěliví a ukliďme  
si po sobě

Určitě to také znáte. Do Silvestra zbývají dva 
dny a už od rána slyšíte různé dělbuchy či 
petardy, jak si je lidé zkoušejí nanečisto či se ne-
trpělivě nemohou dočkat silvestrovské půlnoci 
a jen tím stresují zvířata a malé děti. Ti trpěli-
vější vydrží do padnutí silvestrovské tmy a pak 
už zkoušejí odpalovat vše, co mají po ruce. 
A nejenže pyrotechniku odpalují v nevhodnou 
dobu, kdy ještě vlastně není co „slavit“, ale 
dělají to na zcela nevhodných místech, jako 
jsou náplavky či mosty, kde se na noc přirozeně 
shromažďují vodní ptáci. Tak přesně toto bych 
omezil a nebojím se říci, že rovnou zakázal 
a nechal strážníky alespoň v centru města za ta-
kovéto chování s příslušným vysvětlením rozdá-
vat blokové pokuty. A že na Silvestra by taková 
pokuta bolela. Než novela vyhlášky omezující 
pořádání ohňostrojů na jednu hodinu před a po 
půlnoci spatří světlo světa, tak si alespoň po 
sobě, vážení občané, po odpálení ohňostroje ty 
papírové roury a krabice ukliďme. 

nechejme to raději  
na odbornících

Sám pozoruji, že čím jsem starší, tím více 
nechávám složitější a nebezpečnější věci na 
profesionálech, kteří nejlépe vědí co a jak, a to 
se týká i ohňostrojů. Dnes, kdy můžete profesi-
onální ohňostroje synchronizovat s hudbou, se 
pyrotechnická show posouvá na pomezí umělec-
kého díla. Alespoň tak na mě například působil 
ohňostroj století, odpálený 1. ledna 2018 k vý-
ročí založení naší republiky. Takový ohňostroj 
trvá řádově minuty a je odpalován ve výšce, kde 
jsou minimalizovány negativní jevy spojené se 
stresem zvířat či lokálním znečištěním ovzduší 
rezidui ze střelného prachu a jiných látek. 
A pokud je takový ohňostroj jednou do roka, 
je to za mě akceptovatelné. Nepořádat tradiční 
novoroční ohňostroj a nahradit jej videomap-
pingem, který ve srovnání s ohňostrojem potěšil 
sotva třetinu lidí, bylo letos od magistrátu tak 
trochu zbytečné a jeho návštěvnost nanejvýš 
výmluvná. Uvidíme napřesrok.

Investice pro obyvatele  
– Praha 4 se rozvíjí

Filip Vácha (ToP 09), 
radní MČ Praha 4

Praha 4 je nejlidnatější 
městskou částí a její ve-
dení se tedy stará i o ne-
zanedbatelný rozpočet. 
Co to znamená v praxi? 
Z rozpočtu se financuje 
mnoho položek, které 
jsou pro běžného smrtel-

níka, pohybujícího se v každodenním shonu na 
trase domov – práce – domov, lehce přehlédnu-
telné. Přesto, že pomáhají v oblastech, jako jsou 
například sociální služby, vzdělávání, doprava, 
kultura a bydlení.

Praha 4 se rozvíjí
Rozpočet Prahy 4 není bohužel v oblasti investic 
nijak nafukovací, přesto se novému vedení 
v posledních osmi měsících podařilo vyčlenit 
dostatečné množství financí pro rekonstrukce, 
opravy, vznik nebo výstavbu mnoha objektů 
a prostranství, které obyvatelé velmi ocení. 
Ve veřejném prostoru se nám podařilo rozjet 
revitalizace prostoru „Přátelská zahrada“ u ZŠ Je-
remenkova, probíhá renovace altánu a opěrných 
zdí v parku Jezerka. Rekultivace plochy Halasova 
byla schválena a na realizaci se pracuje. Během 
letních měsíců došlo k rekonstrukci kotelny a sa-
naci dvora v ZŠ Nedvědovo náměstí, k opravám 
sociálních zařízení v ZŠ Křesomyslova a Jeremen-
kova. Stejně jako veškeré opravy, které probíhaly 
v našich základních a mateřských školách, byly 
i tyto práce dokončeny včas. Úspěšně jsme také 
zrealizovali I. etapu zateplení ZŠ Na Planině. 
Výstavba tělocvičny v ZŠ Bítovská probíhá dle 
plánu. Praha 4 dále investovala do dětských hřišť. 
Zmíním, například, opravu hřiště pro volejbal 
a basketbal u ZŠ U Krčského lesa nebo rekon-
strukci dětského hřiště v ulici Jaurisova. Nelze 
také neuvést rekonstrukci domu s pečovatel-
skou službou v Braníku, kde vznikl nový denní 
stacionář a nová prádelna. Jsem rád, že se nám 
podařilo rozhýbat rekonstrukci našich bytů, které 
má Praha 4 svěřeny do svého majetku a opravy 
chodníků v ulicích Matěchova a U Strže.
Zastupitelstvo MČ Praha 4 v prosinci schválilo 
rozpočet na rok 2020. Díky koalici se podařilo 
prosadit vyrovnaný rozpočet, který ale neza-
pomíná na investice a opravy. Proběhnou již 
rozpracované projekty, jako je výměna střechy 
na budově městské policie v Táborské ulici nebo 
výměna oken na služebně Policie ČR v ulici 
Choceradská. Financovat budeme přípravu a re-
alizaci realistické varianty Seniorského domu 
Hudečkova. Proběhne rozvoj koupaliště Lhotka, 
zhotovitel stavby byl již vybrán a po podpisu 
smlouvy zahájí práce. Budeme pokračovat 
v opravě Divadla Na Fidlovačce, ke kterému se 
tento rok připojí Divadlo Dobeška. Praha 4 bude 
nadále investovat do svých škol a bytového fon-
du. Jsou to nezbytné finanční prostředky, které 
investujeme do rozvoje našeho města, investice 
tolik potřebné pro naše občany.


