
8  Tučňák • 4/2021 www.praha4.cz

náZory zastupitelů

Za přívětivější  
veřejná prostranství

Tomáš Hrdinka (Ano 
2011), radní MČ Praha 4

Zima asi ještě nekončí, 
ale už teď je patrné, že 
velké mrazy, které přišly 
v únoru, i doba covidová 
mají vliv na enormní 
znečištění veřejných 
ploch psími exkrementy 
a odpadky. Je to poznat 

zejména těsně u vchodů do bytových domů, kdy 
se majitelům psů na dlouhé vycházky v třesku-
tých mrazech moc nechtělo, a kolem kontejnerů 
na tříděný odpad, kdy jejich zvýšené zatížení 
obaly v souvislosti s e-shopy a čerstvým větrem 
často zohyzdilo jejich okolí. O problému víme, 
úklid po zimě se rozbíhá, u některých hnízd je 
navyšována kapacita, buďte, prosím, trpěliví 
a s monitoringem dlouhodobě přeplněných 
kontejnerů nám pomozte (fotit stav je nutné 
každý den po dobu 14 dnů). Rád bych ale zůstal 
pozitivní, tedy informuji, že loni rozběhlé 
akce, které získaly širokou podporu veřejnosti, 
bychom letos rádi ještě posílili.

revitalizace vnitrobloku 
Halasova

Na webu PinCity si můžete prohlédnout 
čerstvou architektonickou studii a 3D vizualiza-
ce plánované revitalizace vnitrobloku Halasova, 
která byla připravena v participaci s tamními 
občany; více se o tématu dozvíte v samostatném 
příspěvku v tomto čísle Tučňáka. Můj předchůd-
ce Růžička, který projekt revitalizace zahájil, 
tedy nemluví pravdu, když říká, že projekt 
zapadl – přesvědčit se ostatně můžete sami na 
praha4.pincity.cz/projekty/21.

nové květnaté louky
Nejen smysl a účel samotný, ale i desítky vašich 
e-mailů a podnětů na webu PinCity nás přiměly 
rozšířit plochy pro výsev květnatých luk. Bude 
se jednat hlavně o tzv. vnitrokomunikační pásy 
zeleně, podobně jako na Novodvorské, kruhové 
objezdy, okolí nájezdových ramp a jeden 
pozemek hned vedle radnice (lékárny) na ulici 
Antala Staška. Už teď se těším na tu letní krásu, 
a věřím, že i vy, občané naší městské části. Více 
o tématu na praha4.pincity.cz/projekty/16.

důstojnější kontejnery
Po velmi kladném přijetí občany Braníka (pra-
ha4.pincity.cz/projekty/41) jsme se rozhodli ve 
spolupráci odboru životního prostředí, magis-
trátu a Pražských služeb vytipovat další místa, 
kde by mohly současné barevné kontejnery na 
tříděný odpad nahradit vizuálně decentnější 
kontejnery šedé, které ještě podtrhnou charakter 
nedávno revitalizovaných míst a ulic v Praze 4.
Vzhledem k tomu, že kontejnery jsou menší, 
a musí jich tedy být více (součástí je i kontejner 
na kov), se nevejdou na všechna místa. Ale i tak 
to za to stojí. Hezké dny vám všem.

Digitalizace – dobrý sluha, 
ale zlý pán

Jaroslav Míth (oDS), 
radní MČ Praha 4

Chápu občany, které 
stále opakovaná slova 
o potřebě digitalizace 
státní správy štvou. Aby 
ne! Poslední pořádný 
krok v digitalizaci státu, 
tedy základní registry 
a datové schránky, jsou 

už více než deset let staré. Občan je konfron-
tován s navzájem nekompatibilními systémy 
šitými horkou jehlou. Výsledky jsou mnohdy až 
neuvěřitelné, kdy například systém rezervace 
na očkování nepočítal s tím, že lidé narození 
před rokem 1961 mají rodné číslo jiného formá-
tu než dnes. Tento příklad jen ilustruje zásadní 
chybu, která se často opakuje. Digitalizace totiž 
není cíl, ale prostředek, jak nám ulehčit život. 
Výsledkem musí být uživatelsky příjemné pro-
středí, které ulehčuje daný úkon, ale zároveň se 
přirozeně kombinuje a doplňuje s jinými tradič-
ními cestami. Stejně jako si nákup mohu udělat 
v kamenném obchodě (dnes dočasně ne) nebo 
v online shopu. Tato cesta propojování různých 
světů je ta správná cesta digitalizace. V úřadu 
Prahy 4 jsme v tomto duchu v polovině února 
spustili možnost si online rezervovat na webu 
na konkrétní čas vyřízení parkovacího opráv-
nění nebo osobních dokladů. Když pak občan 
přijde v daný čas na úřad a zadá své rezervační 
číslo do vyvolávacího systému, je přednostně 
vyzván k první volné přepážce. 

Blýská se na lepší časy
Abychom i my mohli vám občanům začít zásad-
něji otevírat elektronický styk s úřadem, musí se 
pohnout státem uznaná elektronická identifi-
kace. A tady se již blýská na lepší časy. Hodně 
si slibuji od spouštěné aktivity BankID, která 
propojuje bankovní svět se světem základních 
státních registrů. Dnes v podstatě každý z nás 
má účet vedený u banky a ta jej musela náležitě 
identifikovat a zajistit s ním i bezpečnou formu 
vzájemné elektronické komunikace. A právě 
tento zabezpečený elektronický způsob komu-
nikace s bankou bude využíván pro komunikaci 
s úřady, ale i s privátními subjekty. Nebude 
tak nutné si zřizovat další samostatné přístupy 
a hesla a certifikáty do všech možných systémů, 
datové schránky apod., ale využít k přístupům 
a identifikaci autorizaci přes BankID. Konečně 
tak bude možné v masovém měřítku začít s ob-
čany komunikovat elektronicky bez předchozí-
ho fyzického kontaktu. Doufám, že se tímto kro-
kem pohne digitalizace tím správným směrem, 
tedy býti službou, a ne jen otravným sbíráním 
dalších a dalších dat posílaných v terabytových 
souborech. Cílem musí být úspora času a větší 
pohodlí pro občany. Na politické reprezentaci 
zůstane úkol zajistit, aby digitalizace zůstala 
dobrým sluhou a nestala se zlým pánem.

Dva roky na radnici
Michal Hroza (ToP 09), 

místostarosta MČ Praha 4
Blíží se dvouleté výročí 
našeho působení ve 
vedení radnice a to je pří-
ležitost k drobné bilanci. 
I přes pandemii čínské 
chřipky se nám dařilo 
investovat, opravovat 
i otevírat místa v Praze 4. 
Zároveň jsme se snažili 
pomoci našim spoluob-

čanům, kteří se ocitli v těžké situaci.

Místa pro setkávání
Opravili jsme altán a svah v parku Jezerka, kde 
se nyní mohou pořádat společenské akce a kon-
certy. S tím ještě budeme muset chvíli počkat, 
ale tato oprava parku velmi prospěla. Otevřeli 
jsme nový park Přátelskou zahradu, který 
využívají i děti z přilehlé školy. Ve spolupráci 
s Městskou knihovnou se podařilo otevřít zbru-
su novou pobočku knihovny Jezerka v Nuslích, 
která není jen půjčovnou knih, ale otevřeným 
kulturním prostorem pro 21. století.
Daří se postupně opravovat naše divadla. 
S Dobeškou jsme oslavili dvacet let od jejího 
založení skvělým programem a kompletní 
novou střechou. Také Fidlovačka se dočka-
la další fáze plánovaných oprav. Divadlo 
Na Jezerce čekají opravy v letošním roce. 
Velkolepou show stihlo zahájit nově otevřené 
Branické divadlo se svým novým nájemcem, 
který svým projektem přesvědčivě zvítězil ve 
vypsané soutěži.
Rekonstrukcí společenských prostor prošel také 
denní stacionář branického domu s pečovatel-
skou službou. Vznikla studie nového seniorské-
ho domu v ulici Hudečkova. Pokračovaly i práce 
na koupališti Lhotka, které se v létě představilo 
s kompletně novými sprchami a šatnami, hřiš-
těm pro nejmenší, chodníky a plotem.
Školáci budou moci využít novou tělocvičnu 
v ZŠ Mendíků, sportovní halu v Bítovské a zbru-
su novou kuchyni v Jitřní. Sociální zařízení pro-
šla rekonstrukcí v ZŠ Ohradní a v MŠ 4pastelky, 
nové dívčí toalety má i ZŠ Jeremenkova. Další 
školy a školky mají opravené kotelny.

Pomoc v době pandemie
Podařilo se nám prosadit tři vlny odpouštění 
nájmů, které dosahovaly až 70 % slev. Již podru-
hé jsme zrušili valorizaci, čímž jsme nezvýšili 
nájmy v prostorech spravovaných městskou 
částí. Vytvořili jsme seznam restaurací, které 
stále nabízejí jídla alespoň přes výdejní okénka, 
abychom je propojily se zákazníky.

nezapomínáme
Ani v této době nezapomínáme na důležitá vý-
ročí. Odhalili jsme novou pamětní desku členu 
Obrany národa Josefu Kafkovi v Otakarově ulici, 
podpořili projekt Divadlo paměti národa a odha-
lili ve spolupráci s Židovskou obcí nové kameny 
zmizelých, tzv. Stolpersteine.


