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Premiérová mobilní smart toaleta začala fungo-
vat v blízkosti sportovišť na Roztylském náměs-
tí. Kromě zvýšeného komfortu pro uživatele je 
vybavená solárním napájením, čtečkou plateb-
ních karet, ovládacím softwarem a softwarem 
pro dálkovou obsluhu a monitoring.
Naše městská část se inspirovala obdobnými 
zařízeními v městské části Praha 6 a velmi pozi-
tivními ohlasy na využívání těchto toalet při ven-
kovních aktivitách. „Jedinečnost zařízení spočívá 
také ve využití smart technologií, které umožňují 
efektivně a za cenu nižších nákladů udržovat 
vysoký standard této služby,“ uvedl radní Prahy 4 
pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš 
Hrdinka (ANO 2011) a dodal: „Jako zásadní vní-
mám vstup pouze pomocí platebních karet nebo 
zasláním SMS zprávy, limitující zneužívání toalet 
nežádoucími osobami.“
Jednorázový vstup je zpoplatněn částkou  
10 Kč. Za tuto nevysokou sumu si ve smart toaletě 
můžete „vyřídit“ to, k čemu je určena, ale rovněž 

si dobít mobilní zařízení. V kabině je i pohybové 
čidlo, kterým lze při déletrvajícím neměnném 
pohybu vyhodnotit, zda se někomu například ne-
udělalo špatně či jestli nevyužívá toalety k jinému 
účelu, než je žádoucí. Další čidla sledují stav všech 
náplní a čidlo pro zavírání dveří odhalí případné 
opakované zneužití vstupu více osobami. 
O údržbu smart toalety se stará správce oblasti 
městské části, který by měl každý den zkont-
rolovat její stav. Úklid kabinky provádí jednou 
týdně správcovská firma a doplnění kapalin 
a dalších hygienických potřeb bude probíhat 
v závislosti na potřebě dle informací z čidel.
Pořízení smart toalety vyšlo MČ Praha 4 na  
300 tis. Kč, náklady na roční správu se předpo-
kládají v řádu nižších desítek tisíc Kč. Druhá 
toaleta přibude letos na podzim ve sportov-
ním areálu v Podolí, a pokud se provoz této 
a spořilovské po všech stránkách osvědčí, bude 
radnice usilovat o umístění dalších smart toalet 
na frekventovaných veřejných místech. (md)

Zprávy z Prahy 4

Praha 4 vybírá nového správce zeleně a odpadů
Městská část Praha 4 ukončila z důvodu 
neplnění smluvních závazků spolupráci se 
společností, která doposud zajišťovala v Praze 4 
údržbu zeleně, obsluhu košů a úklid veřejných 
prostranství. V současné době probíhá výběrové 
řízení na nového dodavatele služeb a zároveň 
jsou zajišťovány související mezikroky tak, aby 
se situace v těchto činnostech co nejdříve stabi-
lizovala. MČ Praha 4 děkuje občanům za shoví-
vavost ohledně dodržování standardů uvedené 
služby v tomto přechodném období. V případě 
závažných nedostatků je možné se obracet na 
pracovníky odboru životního prostředí, kteří se 
řešení situace budou operativně věnovat. (red)

Uložení ostatků 
do pohřebního místa MČ Praha 4
Městská část Praha 4 již podruhé uloží ostatky 
osob zesnulých v Praze 4, k nimž se nepřihlásili 
rodinní příslušníci, kteří by pohřeb zajistili. 
Ostatky budou v úterý 13. října uloženy za pří-
tomnosti představitelů městské části do hrobky 
na hřbitově Nusle (Krčská 108/81). Pietní akt 
začíná ve 13.00 hodin. (red)

Vyvěšení vlajky České obce sokolské
Starostka Irena Michalcová (ANO 2011) se zástup-
ci městské části Praha 4 a sokolských obcí vyvěsí 
8. října na historické Nuselské radnici vlajku 
České obce sokolské. Vyvěšením vlajky si Praha 4 
připomene velmi smutný, ale zároveň významný 
den České republiky – Památný den sokolstva, 
který připadá na den, kdy Reinhard Heydrich po 
svém příchodu do protektorátu v září roku 1941 
zahájil likvidaci sokolské organice za její odbojo-
vou činnost, boj za svobodu a demokracii. Právě 
v tento den podepsal úřední výměr o rozpuštění 
České obce sokolské. Mnoho sokolek a sokolů 
obětovalo v odboji svůj život. Na jejich památku 
se koná rovněž Večer sokolských světel. Jedná se 
o tradiční sokolskou vzpomínkovou akci, svíčkou 
puštěnou po vodní hladině si připomínáme osud 
konkrétního sokolského hrdiny. (red)

Den Země v parku Na Pankráci
Městská část Praha 4 zve na Den Země v parku 
Na Pankráci. Uskuteční se v úterý 20. října od 
9.00 do 17.00 hodin. Nabídka programů bude 
pro děti i dospělé s tradičními dílnami a ekolo-
gickými programy i workshopy. (red)

Připomínka vzniku Československa
Tradiční vzpomínková akce u příležitosti Dne 
vzniku samostatného československého státu 
se letos v Praze 4 uskuteční v pondělí 26. 10. od 
12.00 hodin u Památníku Tří odbojů na náměstí 
Generála Kutlvašra. (red)

Pocta pro válečného letce
Zastupitelstvo MČ Praha 4 na svém zářijovém 
zasedání podpořilo návrh na propůjčení Řádu 
Bílého lva (in memoriam) válečnému letci Royal 
Air Force Jaroslavu Hofrichterovi, čestnému 
občanovi MČ Praha 4. (red)

krátce

Za pár let tramvaj dojede až na Budějovickou
Tramvajová trať z náměstí Hrdinů bude prodlou-
žena a povede ulicí Na Pankráci až do Budějo-
vické. Toto prodloužení je jedním z nutných 
předpokladů pro zajištění dopravní obsluhy 
v této lokalitě při výstavbě nové trasy D praž-
ského metra, kdy dojde k dočasnému uzavření 
stanice Pankrác. Dalším cílem je významné 
zlepšení přestupů mezi povrchovou a podzemní 
hromadnou dopravou. 
Rada městské části Praha 4 vzala na vědomí 
záměr hlavního města, ale současně schválila 
soubor připomínek, které mají minimalizovat 
negativní dopad navrhovaných dopravních opat-
ření na provoz na komunikacích v této oblasti.
Prodloužení tramvajové trati naváže na při-
pravovanou obnovu trati v úseku Vladimírova 

- Táborská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní 
a bude pokračovat do ulice Budějovická s novou 
stanicí v blízkosti OC Arkády a Pankrác a s ko-
nečnou stanicí u České pošty za křižovatkou 
ulic Budějovická a Na Strži. Přínos a význam 
navrženého prodloužení tramvajové trati pro 
tuto lokalitu významně převažují nad negativy, 
jako je ztráta části parkovacích míst v ulicích 
Na Pankráci a Budějovická a zrušení některých 
odbočovacích pruhů v křižovatkách. Aby ne-
došlo k omezení plynulosti provozu a kapacity 
významných sběrných komunikací Na Pankráci 
a Budějovická a také k nepříznivému ovlivnění 
nemotorové dopravy, zejména pěších vazeb, 
navrhuje MČ Praha 4 záměry hlavního města 
ještě upravit. (red)

První mobilní smart toaleta v Praze 4 
byla otevřena na Spořilově

Vstup do smart toalety je zpoplatněn částkou deset korun.


