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Osmička se dohodla
s Prahou a Metrostavem o Palmovce

Pražští radní schválili trojstrannou dohodu mezi hlavním městem,
Prahou 8 a firmou Metrostav Alfa týkající se nedostavěného Centra
Palmovka. Dokument umožní ukončit spory o torzo budovy
a stavbu dokončit. Praha 8 zároveň zaplatí podle dohody
Metrostavu zhruba 142 milionů Kč. Výměnou za budovu a pozemky
pak od magistrátu dostane dotaci 550 milionů Kč a město jí zároveň
odpustí dluh.

má přejít do vlastnictví hlavního města, je
nezbytné, aby byly vyřešeny veškeré spory
a možné právní nároky jdoucí za městskou
částí. Jedná se o jednu ze zanedbaných lokalit v Praze a aby bylo možné začít s její celkovou revitalizací a řešit území komplexně,
je třeba aby nebyla zatížena dalšími právními
a soudními spory. Což nám tato dohoda
umožňuje,“ uvedl radní Jan Chabr (TOP 09).

tavbu budovy, kde měla mít radnice
nové sídlo a jejíž součástí měly být komerční prostory, schválilo předminulé
vedení městské části v roce 2010. Náklady
byly tehdy odhadovány na více než miliardu.

Dohodu před tím schválili zastupitelé
Prahy 8. Podle starosty Ondřeje Grose (ODS)
je přijatelným kompromisem, kdy se Metrostav soudně domáhal ještě vyšší částky, než
pokračování na straně 2
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Minulé vedení Prahy 8 ale stavbu zastavilo
a následně se o její vlastnictví soudilo. Stavba
zatím chátrala dál.
„S ohledem na to, že se jedná o nešťastný
milník minulosti a soubor nemovitostí, který
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Osmička se dohodla
s Prahou a Metrostavem o Palmovce
dokončení ze strany 1
na které se s radnicí nakonec domluvil. Původně hrozilo, že bude městská část platit
až 214 milionů.
Opozice je ale k dohodě kritická. „Metrostav dostává dalších 142 milionů korun.
Bude mu vyplaceno zádržné v plné výši, ačkoli budova trpí řadou vad. Znalec vady ohodnotil zhruba na 24 milionů korun,“ řekl Našemu REGIONU zastupitel Prahy 8 Tomáš
Němeček (8žije). Sporný je podle něj i výpočet víceprací Metrostavu označovaných za
„Náklady na plnění poskytnutá mimo Milníky“ v celkové výši 72,8 milionů. „Rada po-

a hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Zmíněnou dotaci 550 milionů Kč bude radnici
město vyplácet postupně v letech 2022 až
2026.
Centrum Palmovka by v budoucnu mělo
být součástí proměny celé lokality Palmovky,
kde vzniknou nové domy a zmizí současné
autobusové nádraží. Proměnou projde i nynější náměstí Bohumila Hrabala, přibude zeleň, lavičky nebo kavárna. Co bude konkrétně v budově Centra Palmovky, zatím
není jasné. Podle náměstka primátora Petra
Hlaváčka (TOP 09) by mělo jít o administrativní prostory a v okolí budovy pak vzniknou
Jitka Kačánová
byty.

dle našeho názoru před Metrostavem kapitulovala,“ myslí si Němeček.

Záchrana před bankrotem
Magistrát podle dohody poskytne radnici
dotaci a odpustí dluh 250 milionů korun. Osmička dostala již před časem půjčku 300 milionů, které měla použít na dostavbu. K té
ale nakonec nedošlo a městská část vrátila
městu pouze část půjčky. Zbylou částku jí
nyní odpustí. „Cílem bylo ochránit městskou
část od bankrotu. Proto jsme jí odpustili povinnost vrátit dotaci,“ řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Praha 8
se dlouhodobě potýká s nedostatkem ﬁnancí

Hrabalovsky lidské
náměstí na Palmovce

Foto Praha8.cz

Foto Archiv redakce

Karlínské divadlo
uvede muzikál
Slunce, seno, jahody

ové náměstí, které vznikne do roku
2025 v prostoru mezi stávajícím
autobusovým nádražím a ulicí Na
Žertvách, se stane hned v několika ohledech
ukázkovým příkladem řešení městského veřejného prostoru. Palmovka přitom nadále
zůstane významným uzlem pro chodce i cestující MHD. Předběžný rozpočet obnovy náměstí je stanoven na 80 milionů korun, investorem je pražský magistrát.
Důležitou součást projektu tvoří také zeleň
a vodní prvky vytvářející příjemné mikroklima. Bohumila Hrabala, po němž je ná-
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městí pojmenováno, budou v duchu poetiky
jeho textů připomínat drobné instalace
a zdánlivě nenápadné prvky poutající pozornost chodců. Architektům z ateliéru UNIT
se podařilo překonat četné komplikované
vztahy v řešené lokalitě.
K nejcitlivějším patřilo napojení na podzemní tubus metra, kdy například nebylo
možné osázet celou plochu nad ním zelení,
a zároveň na povrchovou dopravu. Zachovány zůstanou všechny tramvajové tratě, zůstane také část autobusových linek, ovšem
red
jako elektrobusy či trolejbusy.

Autor libreta a hudby Ondřej Gregor
Brzobohatý
udební divadlo Karlín připravuje
na červen příštího roku bláznivou letní komedii z jihočeských
Hoštic Slunce, seno, jahody podle ﬁlmu
Zdeňka Trošky a Petra Markova z roku
1983. Hudbu, texty písní i muzikálové
libreto vytvořil Ondřej Gregor Brzobohatý, režie představení, které dostalo
označení „první český muzikál ze vsi“,
se ujal Antonín Procházka. V muzikálu
se pod jeho vedením objeví mimo jiné
Martin Písařík, Kateřina Pechová, Iva
Pazderková, Jaroslava Kretschmerová,
Václav Vydra nebo Adéla Gondíková.
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Velkoobjemové
kontejnery
vedená místa přistavení
kontejnerů jsou pouze
orientační.
Skutečné
umístění přistavení kontejneru
se může na základě aktuální situace v dané ulici, lokalitě lišit
až o několik desítek metrů. Přesné informace podá dispečink
společnosti Ipodec – Čisté město
na telefonu 724 240 941 od 7.00
do 18.00 hodin.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad-

U

Datum Čas
14. 12.
14. 12.
16. 12.
16. 12.
16. 12.
18. 12.
18. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
27. 12.

14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00

27. 12.
27. 12.
29. 12.
29. 12.
29. 12.

la, umývadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

Lokalita
Burešova
U Pekařky
Kollárova x Pernerova
Roudnická
V Nových Bohnicích x K Farkám
Na Vartě
Frýdlantská
Janečkova
Kašparovo náměstí
Na Dlážděnce x U Sloupu
Nekvasilova

Katastr
Kobylisy
Libeň
Karlín
Střížkov
Bohnice
Libeň
Kobylisy
Kobylisy
Libeň
Troja
Karlín

■ Bedřichovská 1957/10
■ Červenkova 527/2
■ Čimická 769/96
■ Chlumčanského 327/10 x Bulovka
■ Křižíkova 238/53 x Karlínské
náměstí
■ Křižíkova 448/123 x Lyčkovo
nám.
■ Kubišova 989/16
■ Kyselova 2

řit víceúčelový kultivovaný prostor, který dýchá minulostí a žije
přítomností. „Jsem rád, že je tady záměr zaštítěný veřejnoprávními institucemi, jako je městská
knihovna. Věřím, že se příští rok
dočkáme důstojného kulturního
místa v hezkém prostředí Thomayerových sadů, které si své
příznivce najde,“ uvedl starosta
red
Ondřej Gros (ODS).

Libeň
Libeň
Bohnice
Čimice
Bohnice

vozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Zdroj: MČ Praha 8
Prahy.

Kontejnery
na elektroodpad
■ Lodžská 13
■ Mazurská 4
■ Na Šutce 440/28
■ Na zámkách 192/55
■ Palmovka – Novákových 59/2
■ Střelničná (metro Ládví)
■ Šimůnkova 1625/1
■ V Mezihoří 2264/2b x U Pošty
■ Vosmíkových 930/12
■ Zhořelecká x Cafourkova
■ Žalovská 781/41
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Štěpničná
Valčíkova x Na Truhlářce
Lindavská
Fořtova x Okořská
Dolákova x Hackerova x Kusého

Objemný odpad můžete zdarma
odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-

Zastavení
v Löwitově mlýně

adní Prahy 8 schválili nového nájemce Löwitova
mlýna. Je jím spolek Velký
mlýn, který zde připraví projekt
nového kulturního centra s názvem Zastavení ve Mlýně. Jde
o společný projekt spolku, Městské knihovny v Praze a Českého
rozhlasu, který chce v historicky
zajímavé budově Löwitova mlýna v Libeňském podzámčí vytvo-

14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
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