Zprávy z Prahy 4

Praha 4 nahrazuje chybějící lavičky

odpočinout si při každodenních pochůzkách za
lékařem a nákupy, nebo při procházkách,“ dodal.

Odpovědnost nese
magistrát
Naprostá většina laviček je však na pozemcích města svěřených do správy Dopravního podniku HMP, a tedy i odpovědnost za
montáž nových je na hlavním městě, což je
skutečnost, kterou MČ Praha 4 musí respektovat. Přesto není možné, aby na nejvíce
frekventovaných místech, například v okolí
stanice metra Budějovická, lavičky dlouhodobě chyběly.
„Proto jsme v těchto výjimečných případech
připraveni dočasně umístit lavičky i tam, než se
situace ze strany hlavního města a dopravního
podniku vyřeší,“ dodal radní Hrdinka.
Lavičky se tak objevily i na protější straně
Olbrachtovy ulice, před poliklinikou a Úřadem
městské části Praha 4 v ulici Antala Staška či
u zastávky U Staré pošty v Braníku. (red)

Lavičky sloužily
jako reklamní plocha
Nové lavičky již stojí v blízkosti autobusové zastávky U Staré pošty. Foto: MČ Praha 4

Náhradní lavičky za ty, které ze zastávek
autobusů městské hromadné dopravy nechal
na začátku srpna odvézt pražský magistrát,
začala na exponovaných místech instalovat
městská část Praha 4. Na stanici autobusu
MHD Budějovická v Olbrachtově ulici tak už
mají cestující k dispozici nové lavičky. Další
přibydou v následujících dnech.
Hlavní město postupně odstraní v celé Praze
zhruba 1 400 kusů mobiliáře v podobě modrých
laviček nesoucích rozměrné reklamy, které jsou
především na zastávkách MHD. Stane se tak na
náklady bývalého nájemce, společnosti AD-Net,

která je i přes platnou výpověď a rozhodnutí
soudů o exekuci neodklidila. Magistrát tak
pokračuje ve svém plánu odstraňovat z ulic
vizuální smog a postupně kultivovat veřejný
prostor. Mezi prvními zmizely lavičky právě
v Olbrachtově v ulici.
„Protože dodání obrovského počtu laviček bude
magistrátu trvat delší dobu, lavičky, které byly
na pozemcích svěřených do správy městské části
Praha 4, nahradíme z vlastních zásob,“ uvedl
radní po životní prostředí a místní Agendu 21
Tomáš Hrdinka (ANO 2011). „Naši obyvatelé,
zejména senioři a hendikepovaní lidé, tak alespoň
na frekventovaných místech nepřijdou o možnost

Původní nájemní smlouvu na nyní odstraňované lavičky podepsalo hlavní město v roce 1998.
Instalovaný mobiliář byl určen k běžnému
užívání, opěrná část laviček však sloužila jako
reklamní plocha. Za užívání pozemků měl
nájemce hradit městu nájemné ve výši 1 Kč
za 1 m2 ročně. Práva a povinnosti z nájemní
smlouvy následně v roce 2001 převzala společnost AD-Net.
Praha doručila pronájemci výpověď nájemní smlouvy v roce 2014 a po vypracování
podrobné právní analýzy ještě znovu o pět let
později. Společnost ale vyjádřila nesouhlas
s ukončením nájemního vztahu. Lavičky tak
i přes opakovaná rozhodnutí soudů zůstaly na
městských pozemcích až do současnosti.

Tanečníci získali svoje zázemí v pivovaru
V areálu bývalého Branického pivovaru byl
slavnostně otevřen nový Dům tanečního umění
Praha. Památkově chráněná budova z konce
19. století, která byla velmi citlivě revitalizována
a pro tyto účely rekonstruována, nabídla kvalitní zázemí pro taneční vzdělávání i kontinuální
činnost profesionálních nezávislých souborů.
V Domě tanečního umění Praha od nového
školního roku/sezóny 2021/22 sídlí Taneční
centrum Praha (konzervatoř – gymnázium),
umělecké soubory Pražský komorní balet, Balet
Praha Junior a Baby Balet Praha, agentury a nadace Mezinárodní centrum tance, Nadace Tanec
a divadlo a nově zřízený Institut Pavla Šmoka.
Samozřejmostí je také Terpsichore – přípravka
konzervatoře a komunitní aktivity pro občany
a jejich děti. (red)
www.praha4.cz

Kde kdysi chodili sládkové, nyní tančí baletky. Foto: Michal Hančovský
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