Názory zastupitelů
„Vyřešíme“ někdy hluk
v Praze 4?

Tomáš Hrdinka
(ANO 2011),
radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři,
už asi půl roku mi chodí
připomínky k loňskému
festivalu v branických
ledárnách. Co je v možnostech MČ Praha 4 a co
s tím lze skutečně dělat,
se dočtete na následujících řádcích.

Hluk nejen v Braníku
Řešení tzv. dlouhodobého hluku, který dle
vyhlášky o ochraně veřejného zdraví a výzkumů
skutečně může podlomit lidské zdraví, je během
na dlouhou trať. Již v roce 2019 jsem do rady
dával materiál, kde MČ Praha 4 jmenovala konkrétní protihluková opatření pro nejhlučnější
místa v Praze 4, kterým jsme se aktivně vyjádřili
k Akčnímu plánu na snižování hluku aglomerace Praha. Dokument lze ostatně dohledat na
webu MČ Praha 4 v usneseních rady. Protihlukové stěny a asfalt, tunely, uměřené snížení
rychlosti, opryžování a zatravnění kolejí; to vše
něco stojí a je pracné aplikovat, ale blýská se
v tomto ohledu na lepší časy.
Naproti tomu problematika krátkodobého
hluku, jako jsou open air koncerty nebo třeba
skládkování skla, uvedená vyhláška neřeší,
respektive ustanovení z ní bylo před lety vyňato
s tím, že není prokázáno, že by krátkodobý nárazový hluk měl vliv na lidské zdraví.
Minimálně vliv na psychiku či kvalitu spánku
dle vašich podnětů ale má. Proto komise pro
místní Agendu 21 s mojí osobní podporou
doporučila radě zabývat se podrobněji hlukovou
zátěží v Praze 4 v rámci pilotního projektu, a po
jeho vyhodnocení případně vyvinout tlak na
magistrát, aby si chybějící ustanovení v zákoně
o ochraně veřejného zdraví buď upravil svou
vlastní vyhláškou, nebo v tomto smyslu vyvinul
zákonodárnou iniciativu a nechal problém
definitivně vyřešit naše poslance. Nepochybně
půjde o složitý kompromis a vážení zájmů na
miskách vah, kdy na jedné straně zvyšujeme
hlukový komfort „starousedlíků“, nicméně pro
jiné to může být omezování kulturního vyžití,
které je běžnou součástí městského způsobu života a ruchu velkoměsta. Rozumnou rovnováhu
by přesto nový předpis mohl nastavit.

Participativní rozpočet
Velmi mě těší, že MČ Praha 4 konečně zavádí
v souladu s principy místní Agendy 21 participativní rozpočet. Děkuji pirátským kolegům, že
nápad po letech oprášili, a koaličním partnerům, že na návrh přistoupili. Občané tak budou
mít možnost zahlasovat si, kam veřejné peníze
v objemu tří milionů Kč půjdou. Jako prioritní
osy byly vybrány opravy chodníků, parkování
a péče o zeleň. Právě vybíráme obslužný systém
a už teď se těším na vaše návrhy.
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Na Spořilově a v Podolí
zkrášlujeme prostředí

Jaroslav Míth (ODS),
radní MČ Praha 4

Začali jsme další hospodářský rok, máme
schválený rozpočet a my
se můžeme těšit na další
vylepšení naší městské
části, kterých se v tomto
roce dočkáme. Osobně
se nejvíce věnuji a těším
na dokončení revitalizace Roztylského náměstí
na Spořilově v jeho severní části a zahájení
rekonstrukce parku a prostoru před školou na
Nedvědově náměstí v Podolí. Obě investice
jsou již na stole radnice několik roků, nyní to
vypadá, že se konečně dočkáme jejich realizace.
Tyto akce spojuje silné osobní zapojení místních
občanů, kteří se aktivně podílejí na přípravě
akcí a také jim svým zájmem dávají potřebnou
urgenci a pozornost.
Na Roztylském náměstí se můžeme těšit na
workoutové hřiště s vybavením dle návrhu
místních, odpočinkově sportovní zónu pro děti
a také místo pro relaxaci seniorů. Díky zapojení
občanů například dojde k osovému propojení
cest v parku s chodníky v ulicích Trenčínská
a Púchovská. Celá rekonstruovaná část bude mít
vtisknut stejný rukopis jako již opravené části
parku, a to díky zapojení architekta Zdeňka
Sendlera, který pracoval na předchozích částech
parku, na jeho dokončení stále aktivně pracuje
a velmi se na něj těší.

Občané se aktivně zapojili
Na Nedvědově náměstí bude veřejný prostor
revitalizován pod taktovkou architekta Davida
Vávry. Vznikne nová centrální cesta v ose propojující hlavní vchod do malé školy se vstupními
dveřmi do vodárny. Upraví se prostor kolem
sochy před velkou školou, nové schodiště z Podolské důstojně podtrhne sounáležitost budovy
velké školy s prostorem náměstí. Z důvodu
kolize s vodovodním přivaděčem v patě parku
se musel nuceně upravit návrh schodiště před
školou. Kouzlem nechtěného vzniklo mnohem
hezčí řešení, včetně místa pro vysazení lípy Svobody, která naváže na lípu zasazenou zde v minulosti podolskými sokoly. I v tomto prostoru se
do revitalizace zapojili aktivně místní občané,
jak formou několika anket, tak řadou veřejných
prezentací a projednání. Jejich podněty byly
začleněny do projektu například v podobě nové
pěšiny vedoucí od školy na roh před kavárnu,
kudy chodí děti do bazénu. Poslední procházky o úpravách veřejného prostoru v Podolí se
19. prosince, i přes sváteční čas plný příprav,
zúčastnilo více než padesát obyvatel Podolí. Návrhů a dotazů ke změnám tehdy padla spousta.
Pevně věřím, že se obě akce podaří v letošním
roce dotáhnout do zdárného konce. Na podzim
se budeme společně těšit z výsledku, který
vznikl SPOLU s občany.

Koncerty v Branických
ledárnách budou tišší

Michal Hroza (TOP 09),
místostarosta
MČ Praha 4

V loňském roce se k nám
do Prahy 4 přestěhoval
z Holešovic festival
Lucerna Music Bar Open
Air. Festival je pořádán
soukromým pořadatelem
na pronajatém soukromém pozemku. Po období, kdy se kvůli epidemické situaci koncerty konat nemohly, si rychle
získal zaslouženou popularitu díky skutečně
prestižnímu programu. Přesto je třeba myslet
kromě hudbymilovných rezidentů Prahy 4
i na ty, kteří takovou oblibu koncertů nemají
a preferují klid. Jednáním s pořadatelem této
akce se mi v minulém roce podařilo dosáhnout
toho, že byl přepracován plán festivalového areálu a pódium bylo orientováno místo původně
zamýšleného směru na rezidenční zástavbu
v Braníku a Podolí na opačnou stranu, kde
převládá volnočasová zástavba s minimálním
počtem rezidentů Prahy 4. Zároveň byly zrušeny
koncerty, které kolidovaly s už dříve naplánovanými akcemi v takzvaném A-parku. Po
zkušenostech z loňského léta jsem i letos oslovil
pořadatele této akce, aby navrhl opatření, která
zajistí klidnější průběh hudebních akcí. Pořadatel mi přislíbil snížit množství letos konaných
koncertů na polovinu loňského počtu, navrhuje
upravit časy konání koncertů tak, aby končily
o hodinu dříve než loni, tedy již ve 21.00 hodin,
a zvukové zkoušky budou konány pouze tzv.
„na sluchátka“ bez zapojení hlavního zvukového aparátu. Věřím, že jde o krok správným směrem, který významně omezí zvukovou expozici
do okolí ledáren. Městská část Praha 4
se zároveň dohodla se zájemcem o pronájem
A-parku pro další sérii koncertů na nevhodnosti
takového souběhu. Podle mých zpráv Praha
o tyto koncerty nepřijde, ale proběhnou mimo
naši městskou část.

Koncerty v Nuselské radnici
Novoročním koncertem špičkového souboru
Collegium Musicum Universitatis Carolinae
jsme důstojně zahájili letošní cyklus koncertů
v Nuselské radnici. Snad nám do našich plánů
nezasáhne epidemická situace a budeme se tak
moci těšit na další skvělé koncerty, z nichž ten
nejbližší se bude konat 24. února a bude věnován Karlu Hašlerovi.

100 let Velké Prahy
V letošním roce si připomínáme velkou změnu,
kterou bylo připojení 37 obcí k původním osmi
pražským čtvrtím, kterým vzniká tzv. Velká
Praha, tedy Praha jako skutečná evropská metropole. Mezi připojovanými obcemi jsou také
Nusle, Podolí, Braník, Krč a Michle. Tento pro
Prahu památný rok si chceme společně s občany
připomenout několika kulturními akcemi v průběhu letošního roku.
www.praha4.cz

