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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 1

Likvidace živnostníků hrozí prý kvůli
novým pravidlům pro provoz zahrádek
v centru hlavního města. „Praha Sobě

chce tímto krokem po covidu provozovate-
lům zasadit poslední ránu. Pravidla jsou
platná pro nové smlouvy a neznáme jediného
provozovatele, který s pravidly souhlasí,“
tvrdí Asociace zaměstnanců a podnikatelů
pohostinství POHO. Ta vznikla podle svých

slov jako bezprostřední reakce na roční pů-
sobení Pavla Čižinského a jeho Prahy 1 Sobě
v čele radnice, kdy mělo docházet k bezdů-
vodným útokům na svobodu podnikání, hle-
dání zástupných problémů pro plošné uza-
vírání restauračních zahrádek nebo od stolu
řešené otázky vizuálního smogu. Začátkem
roku 2020 se sice politická konstelace na rad-
nici Jedničky změnila – koalici Praha Sobě

Boj o zahrádky restaurací:
Hospodští žalují magistrát!

Magistrát chce regulovat vizuální smog v centru města. Od dubna
letošního roku proto začala platit jeho závazná pravidla pro
provozovatele restaurací o tom, jak mají vypadat jejich
předzahrádky. Ti ale s omezením nesouhlasí a téměř dvě desítky
z nich se s metropolí kvůli tomu soudí.

a Pirátů – nahradila tehdejší opozice v čele
se současným starostou Petrem Hejmou
(STAN) – nicméně boj Prahy Sobě a Pirátů
s vizuální smogem v Praze tím neskončil. Na-
opak.

Ztráta 50 milionů
Ještě téhož roku vydala radní pro kulturu

Hana Třeštíková (Praha Sobě) Manuál pro
kultivovanou Prahu, kde stanovuje pravidla,
jak mají reklama a provozovny v historicky
cenných oblastech města vypadat. O rok poz-
ději byl pak rozšířen o část věnující se res -
tauračním zahrádkám. „Restaurační za-
hrádky jsou vítaným oživením ulic
a ná městí. Je příjemné sedět na čerstvém

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 1

NEMOVITOSTI od A do Z

603 278 555

Nabízím kompletní profesionální služby
v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu nebo

výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.

Vyřeším i složitější právní případy,
exekuce, zástavy, a jiné.

Poradenství zdarma – 20 let praxe.
Rychle, seriózně.

INZERCE V1-0501

Na jaře letošního roku začaly přípravy
na oživení Čechova mostu, který čeká
v následujících letech rekonstrukce

rozsáhlého slavnostního osvětlení. Navíc se
zvažuje i obnova původních efektových sy-
stémů. Sochy hyder by měly chrlit vodu
a z pochodní světlonošů by zase měly šlehat
plameny. 

Práce na Čechově mostě má nyní na sta-
rosti městská společnost Technologie hlav-
ního města Prahy, která uskutečnila unikátní
kamerový průzkum soch. „Ačkoli je Čechův
most nejkratším silničním pražským mos-
tem, má pozoruhodnou uměleckou hodnotu.
Revitalizace slavnostního a efektového vy-
bavení podtrhne jeho estetické vnímání a pa-
norama mostu bude ještě působivější. Záro-
veň Pražanům připomene dobu, ve které
první ocelový most přes Vltavu vznikal,“
uvedl pražský radní pro oblast majetku Jan
Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Oživení soch znamená návrat k původní
myšlence. Podle dochovaných informací se
totiž zdá, že sochy měly být v minulosti osa-
zeny potrubím pro rozvod vody a plynu. Na
otázku, zda byl záměr skutečně realizován
a v jakém rozsahu, pomůže odpovědět ka-

merový průzkum soch. Teprve po tomto kro -
ku a po vyhodnocení archivních záznamů se
rozhodne o obnově.  „Pomocí kamer jsme na-
hlédli do vnitřní části soch. Na základě toho
určíme rozsah restaurátorských prací, které

Na nových tramvajových zastávkách,
vzniku nové široké pěší promenády
a výsadbě nového stromořadí na Sme-

tanově nábřeží v úseku od Karlových lázní
po Národní divadlo začala pracovat Tech-
nická správa komunikací hlavního města
Prahy. Práce jsou rozdělené na tři akce, které
všechny skončí do 30. června.

Technická správa komunikací začala se
stavbami podle schválené koncepční studie
Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masa-
rykovo nábřeží, kterou připravil Institut plá-
nování a rozvoje hlavního města Prahy. Pro-
mění se veřejný prostor celého území od
Klementina přes Křižovnické náměstí po Ná-
rodní divadlo. Studie klade důraz na vznik
nových míst pro trávení volného času v cen-
tru Prahy, podporuje tramvajovou dopravu
a stejně tak nabízí lepší podmínky chodcům
i cyklistům. „Centrum Prahy čeká největší
změna za posledních několik desítek let.
Úplně se promění oblast od Klementina přes
Křižovnické náměstí po Národní divadlo.
Pražané se mohou těšit na nové zastávky,
stromořadí na Smetanově nábřeží, širokou
pěší promenádu lemovanou stromořadím
díky rozšířeným chodníkům, lavičky nebo

samostatnou cyklostezku skrz úsek, kde
dnes chybí. Smetanovo nábřeží i Malá Strana
patří mezi nejkrásnější a nejcennější místa
na světě. Musíme k nim tak přistupovat,“
uvedl náměstek pražského primátora pro ob-
last dopravy Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Na Křižovnickém náměstí se doprava kříží
s Královskou cestou, po které v letních mě-
sících proudí až sto tisíc chodců denně. Pod-
mínky pro ně zlepší právě široká pěší pro-
menáda od Karlova mostu přes Smetanovo
nábřeží až po Národní divadlo s ikonickým
výhledem na Hradčany. Na Smetanově ná-
břeží vznikne nové stromořadí o 17 stro-
mech, město doplní lavičky a také cyklos-

tezku, která v tomto úseku chybí. Další sta-
vební úpravy zlepší podmínky pro městskou
hromadnou dopravu a cestující. Vznikne
nová tramvajová zastávka Karlovy lázně ve
směru z centra.

Z části komunikace třicet metrů od zastáv -
ky směrem ke Staroměstské ulici se stane
chodník s prostorným nárožím. Opravy se
dočká i současná zastávka Karlovy lázně
a změna se bude také týkat stávajícího uspo-
řádání zastávek Národní divadlo, kvůli kte-
rým musí tramvajové linky 2 a 18 stavět dva-
krát v jedné zastávce. Ta na Smetanově
nábřeží se zruší a uvolní místo chodcům
a stromům. red

Smetanovo a část Masarykova nábřeží
prochází velkou proměnou

Kamerový průzkum prověřil
možnosti oživení soch na Čechově mostě

případně umožní instalaci technologických
rozvodů vody a plynu,“ přiblížil předseda
představenstva Technologie hlavního města
Prahy Tomáš Jílek a dodal, že po konzultaci
s památkáři zároveň pokračuje inten zivní
pátrání v archivech. „Následovat budou pro-
jekční práce pro zpracování pro jektové do-
kumentace na obnovu slavnostního osvětlení
a efektových systémů a debata s orgány pa-
mátkové péče, teprve pak bude možné určit
datum, kdy lze očekávat tuto neobvyklou po-
dívanou na Vltavě,“ dodal Tomáš Jílek.

Kromě oživení soch je v plánu také moder-
nizace osvětlení mostu. red
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3 Zpravodajství z Prahy 1

Boj o zahrádky: Hospodští žalují...

vzduchu, popíjet kávu či obědvat
a pozorovat ruch okolního měs -
ta. Zároveň se nesmí zapomínat
na to, že ulice a náměstí jsou
především místy pro pohyb a po-
byt lidí. Proto je potřeba hledat
rovnováhu – restaurační za-
hrádky mají veřejný prostor do-
plňovat a zhodnocovat, nikoli vy-
tvářet překážky. Musí též být
provedeny citlivě a s vkusem,
aby neumenšovaly estetické
a památkové hodnoty města,“
píše v ma nuálu jeho autorka
Kristýna Drápalová. 

Jenže Asociace POHO právě
tento manuál tvrdě kritizuje.
„Kristýna Drápalová se svým tý-
mem vytvořila nekoncepční ma-
teriál a pravidla, která jsou pro
provozovatele likvidační,“ tvrdí.
„Nejprve byla vytvořena mapa,
kde by zahrádky měly být umís-
těny. Tato místa jsou pro město
a městské části závazné. Bohu-
žel, slepá mapa ale byla vytvo-

řena u stolu bez konzultace na
da ném místě a nerespektuje
exis tující provozovatele,“ zlobí
se zástupce POHO Petr Bauer.
Podle jeho slov žádali několikrát
o schůzku v dané lokalitě, ale ty
se uskutečnily buď v prostorách
magistrátu nebo online. „Obsa-

dokončení ze strany 1

hem schůzky ale bylo vždy pouze
odprezentování práce týmu sleč -
ny Drápalové, a to bez jakékoliv
diskuze. Výsledkem vzniklé ma -
py je škoda 50 milionů pro roz-
počet města a městské části. Část
provozovatelů se bohužel již
brání soudně, jelikož město bez
jakékoliv předchozí diskuze vy -
po vědělo smlouvu. Stále ale hle-
dáme cestu, jak najít společné
řeše ní,“ dodává David Křivánek,
předseda spolku POHO. A pouka -
zuje na to, že po dle něj si kaž dá
evropská metropole – kromě
Prahy – provozovatele zahrádek
hýčká a že tam platí desetkrát až
20krát méně než v Praze.

Zastánce má POHO i v součas-
ném vedení Prahy 1. „V době, kdy
vláda i municipality po celé zemi
řeší, jak pomoci podnikatelské -
mu sektoru z krize způsobené
pandemií a umocněné válkou na
Ukrajině, uvedené kroky magis-
trátu prostě nechápu. To chtějí
živnostníky zlikvidovat?!“ ko-
mentoval pro Náš REGION boj
provozovatelů zahrádek s magis-
trátem radní Prahy 1 pro pod-
poru podnikání Karel Grabein
Procházka (ANO).

Víc domky
než zahrádky

Co konkrétně hlavnímu městu
na zahrádkách vadí? „Manuál
rea gu je na některé zahrádky,
které se za několik let proměnily
spíše v samostatné domky se stře-
chou, podlahou, stěnami, vytápě-
ním a osvětlením. Řada z nich tak
nepůsobila příliš důstojně v his-

torickém prostředí, v němž se na-
cházejí,“ vysvětlil Našemu RE -
GIONU mluvčí magistrátu Vít
Hofman. Manuál podle něj proto
sta novuje závazná pravidla, jak
by měly restaurační zahrádky vy-
padat, a tato pravidla bu dou pev -
nou součástí nájemních smluv,
které s městem provozovatelé
předzahrádek uzavírají.

Pokud se jim ale provozovatelé
nepřizpůsobí, město s nimi další
smlouvu neuzavře a dostanou
výpověď z nájmu. Těch má být
podle předsedy spolku POHO Da-
vida Křivánka až šest set!. Dvě
desítky provozovatelů zahrádek
kvůli tomu již podalo na město
žalobu. Podle Kristýny Drápa-
lové jde o velmi malou část pod-
nikatelů, kteří jsou ale na těch
nejexponovanějších místech.

„V českém právu se tak můžou
soudit dlou ho. Dává se přednost
tomu, že smlouva platí. Na Ma-
lém náměstí mi to zlomilo srdce,
když vidím, co vyrostlo. Napros -
tá většina zahrádek na Staro-
městské náměstí jsou černé stav -
by,“ řekla před časem Pražské mu
deníku Drápalová. Předpokládá,
že soud s největší pravděpodob-
ností nestihne rozhodnout do
podzimních komunálních voleb.
Podle jejího stranického kolegy
Jana Čižinského (Praha Sobě),
zastupitele na magistrátu a zá-
roveň starosty Prahy 7, se pod-
nikatelé zkouší soudit tak dlou -
ho, dokud se nezmění koalice,
které na vizuálním smogu zase
až tolik záležet nebude.

Jitka Kačánová

INZERCE V1-0503
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Praha 1 zvítězila
v soutěži Památka
roku 2021!

Náročná rekonstrukce historické
budovy v Truhlářské 8 zabodo-
vala v soutěži Památka roku

2021. Po vítězství v krajském kole zís -
kala první místo i v celorepublikové čás -
ti soutěže. Přestavba barokního domu,
který je kulturní památkou, odhalila
řadu překvapení a nečekaných objevů.
Zvlášť náročné pak byly veškeré restau-
rátorské práce, které probíhaly se vším
respektem k charakteru stavby. Zacho-
vat původní ráz objektu bylo ostatně pro
architekta projektu Jana Karáska jed-
ním z hlavních cílů. Nyní v domě sídlí
Středisko volného času Jednička. red

Ocenění v Jihlavě převzali
místostarostka Eva Špačková
a starosta Petr Hejma.

Reprezentační ples se nesl v duchu
česko-ukrajinského přátelství

Letošní Reprezentační ples Prahy 1 na
Žofíně přinesl radost a zároveň podpo-
řil ukrajinské přátele. Humanitární

projekty mohli hosté plesu podpořit několika
způsoby. Krátce před jeho zahájením odstar-
tovali starosta Prahy 1 Petr Hejma a velvys-
lanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis aukci ob-
razů, jejíž výtěžek bude využit na pomoc

strádajícím Ukrajincům. Plesoví hosté mohli
rovněž přispívat na sbírkový účet číslo
6145155369/0800 s názvem MČ Praha 1 –
Pomoc Ukrajině.

Výnos z prodeje vstupenek ve výši více než
půl milionu korun pak byl určen na podporu
paliativní péče Nemocnice Milosrdných ses -
ter sv. Karla Boromejského. red

Návštěva přátel
z Bambergu a Trenta

Po přestávce způsobené koronavirovou
pandemií přivítala Praha 1 ve dnech
7. až 9. dubna delegace z bavorského

Bambergu a italského Trenta. S těmito městy
ji spojují velmi čilá partnerství, která navíc
letos oslavují jubilea – s Trentem dvacet let
a s Bambergem třicet let.

Součástí návštěvy bylo také přijetí delegací
v obřadní síni Staroměstské radnice, kde sta-
rosta Petr Hejma a první místostarosta Petr
Burgr předali čestné občanství Prahy 1 paní
Brigitte Riegelbauer, která ze strany města
Bamberg již třicet let zajišťuje vynikající úro-
veň vzájemné spolupráce. Setkání se zúčast-
nili i zástupci základních a středních škol,
které praktikují vzájemné studentské vý-
měny. Zahraniční hosté si rovněž užili Re-
prezentační ples Prahy 1 a navštívili zmí-
něné školy, ale též například Středisko
sociálních služeb či Galerii 1, kde se v říjnu

letošního roku uskuteční výstava umělců
z jubilujících partnerských měst. red

Zleva: druhý starosta Bambergu Jonas
Glüsenkamp, první místostarosta Petr
Burgr, čestná občanka Brigitte
Riegelbauer a starosta Petr Hejma.
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5 Zpravodajství z Prahy 1

Letošní hlavní oslavu Dne
Země pořádá hlavní město
ve spolupráci s první měst-

skou částí 5. května v parku na
Kampě. Celý den tu bude věno-
ván tématu Hmyz v městské pří-
rodě. Návštěvníci akce se do-
zvědí spoustu zajímavostí ze
světa hmyzu. Například o pest-
rosti pastvy pro hmyz, včelaření
v Praze, důležitosti hmyzu pro
lidskou populaci či tématu hmy -
zu jako potravy budoucnosti.

Zájemci se budou moci také
zúčastnit fotosoutěže na téma
Hmyz v městské přírodě. Vyhlá-
šení vítě zů této soutěže pro-
běhne v rám ci dopoledního pro-
gramu. Dopolední aktivity jsou

určeny dětem z mateřských
a základ ních škol, odpoledne se
všichni návštěvníci budou moci
zúčastnit různých workshopů
a soutěží. Program uzavře kon-
cert skupiny The Tap Tap. Vstup
na akci je zdarma.

Poprvé se Den Země slavil v ro -
ce 1970 v USA, a to především
na školách. V roce 1971 se zášti -
ty nad akcí ujala OSN, Českoslo-
vensko se připojilo v roce 1990.
Den Země se stal největším se-
kulárním svátkem světa.

Den Země je vhodnou příleži-
tostí zamyslet se, jak se k přírodě
chováme a co můžeme vylepšit,
ať se jedná o jednotlivce, organi-
zace či města a obce.

„Příroda a zdravé životní pro-
středí je dlouhodobě mojí priori-
tou. Proto investujeme nemalé
peníze do výsadby nových stro -
mů, revitalizace vodních toků,
tvorby nových biotopů, zaklá-
dání mezí a remízků na měst-
ských polích, rekonstrukcí parků
a dalších. Pečlivě se také připra-
vujeme na sucho, které nás dle
predikcí če ká,“ řekl náměstek
pražského primátora Petr Hlubu-
ček (STAN).

Jeden z projektů, které chce
město do roku 2024 realizovat,
je vodní nádrže v Letenských sa-
dech. „Vznikne na ploše o rozloze
téměř sedm tisíc metrů čtvereč-
ních u Hanavského pavilonu smě -
 rem ke Stalinovi. Vysadili jsme
také přes 500 tisíc stro mů, které
přirozeně ochlazuji město. Ryb-
ník na Letné bude hluboký dva
metry s objemem vody přibližně
14 tisíc metrů čtverečních,“ do-
plnil Hlubuček. red

Praha oslaví Den Země na Kampě
Ke Dni Země, který připadá na 22. dubna, se
u nás tradičně koná řada oslav a různých akcí
zaměřených na propagaci a podporu ochrany
životního prostředí. Den Země se ale nemusí slavit
právě jen 22. dubna. V Praze se letošní hlavní
oslavy uskuteční v termínu 5. května na Kampě.

Fo
to

 Š
Jů

, W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

Radnice první městské části
zahájila projekt Corrency,
jehož cílem je podpořit

jednotlivé živnostenské provo-
zovny na území Prahy 1 a záro-
veň posílit koupěschopnost zdej-
ších občanů. Dobrou zprávou je
také to, že občané i živnostníci
a podnikatelé, kteří to dosud ne-
stihli, se i nadále mohou do pro-
jektu zaregistrovat.

Od začátku května do konce
června tak nyní poběží pilotní

fáze projektu Corrency, jež chce
mj. také zmapovat, které zboží
a služby a kde místní lidé vyhle-
dávají. „Zaregistrovaní občané od
nás obdrží kredity (correnty)
v hodnotě tisíc korun. Ty pak bu -
dou moct využívat při nákupech
v provozovnách zaregistrova-
ných do projektu tak, že pokud
například bude jejich útrata činit
100 korun, 50 korun zaplatí ze
svého a 50 uhradí pomocí kre-
ditu,“ popsal radní Prahy 1 pro

podporu podnikání Karel Gra-
bein Procházka (ANO).

Do Corrency se mohou přihlá-
sit občané s trvalým pobytem
v Praze 1 nebo živnostníci a pod-
nikatelé s provozovnou na jejím
území. Projekt získal podporu
Hospodářské komory ČR, minis-
terstev vnitra a průmyslu a ob-
chodu i Asociace malých a střed-
ních podniků. „Na projektu
oce ňujeme tři hlavní věci: za prvé
nejde o čistou dotaci, ale o posí-
lení motivace lidí k utrácení na
území Prahy 1. Za druhé, pokud
si někdo zaslouží podporu, tak
jsou to podnikatelé v Praze 1 –
koronavirem nejpostiženějším
regionu. A za třetí, projekt po-

skytne dobrá data o provozov-
nách, které občané opravdu chtě -
jí a které oceňují,“ vyzdvihl už
dříve viceprezident Hospodářské
komory ČR Tomáš Prouza.

Registrovat se do projektu mo-
hou zájemci na www.pra ha1.cor -
rency.cz, kde naleznou více in -
formací. Odpovědi na nejčastěji
kladené otázky si lze přečíst na
www.praha1.cz. Zaregistrovat se
do projektu lze i v infocentru rad-
nice Prahy 1 ve Vodičkově 18.
„Využijte jedinečnou příležitost
zapojit se do projektu, kdy si lidé
a podnikatelé za podpory radnice
navzájem pomáhají. Držím všem
palce,“ vyzval staros ta Prahy 1
Pe tr Hejma (STAN). red

Projekt Prahy 1 s názvem
Corrency odstartoval!
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6Zpravodajství z Prahy 1

Během jarních víkendů probíhá na celém území první městské
části v čase od 8 do 15 hodin jarní etapa komplexního úklidu
komunikací – chodníků a vozovek. Přípravy úklidu však začí-

nají už před 8 hodinou.
Praha 1 se bude snažit, aby byl plošný úklid všech komunikací

proveden co nejpečlivěji. Bohužel řada bezohledných řidičů práci
značně komplikuje. Respektujte proto příslušné pokyny a dopravní
značení.

14. května, stanoviště strojů v ul. Na Florenci
■Ulice: Biskupská, Biskupský dvůr, Havlíčkova, Hybernská, Na Flo-
renci, Na poříčí, náměstí Republiky, Petrská, Petrské náměstí (Pe-
trská – Truhlářská), Těšnov, Truhlářská, V celnici, Zlatnická

14. května, stanoviště strojů v ulici Kozí x Haštalská 
■Ulice: Anežská, Bílkova, Dušní, Elišky Krásnohorské (v úseku Bíl-
kova – Široká), Haštalská, Haštalské náměstí, K Haštalu, Kostečná,
Kozí (mimo úsek Vězeňská – Bílkova), Salvátorská, Široká (v úseku
Pařížská – Dušní), U milosrdných, U obecního dvora, U staré školy,
U Svatého Ducha, V kolkovně, Vězeňská, Za Haštalem

15. května, stanoviště strojů Národní č. 10
■ Ulice: Betlémská (Betlémská – Smetanovo nábřeží), Černá, Di-
vadelní (včetně slepého úseku), Křemencova, Masarykovo nábřeží
(Divadelní – Na Struze), Mikulandská, Na struze, Národní (Smeta-
novo nábřeží – Spálená), Opatovická, Ostrovní, Pštrossova, Spálená
(Myslíkova – Národní), Šítkova, V jirchářích, Vojtěšská, Voršilská

Komplexní úklid komunikací
21. května, stanoviště strojů na Mariánském náměstí

■ Ulice: Břehová, Dlouhá (v úseku Staroměstské náměstí – Dušní),
Dvořákovo nábřeží (v úseku Čechův most – Na rejdišti), Husova
(Karlova – Mariánské náměstí), Jáchymova, Kaprova, Linhartská,
Maiselova, Mariánské náměstí (část), Na rejdišti (v úseku Dvořákovo
nábřeží – 17. Listopadu), Náměstí Franze Kafky, Pařížská, Platnéř-
ská, Seminářská, Staroměstské náměstí (v úseku Pařížská – Dlou -
há), Široká (v úseku náměstí Jana Palacha – Pařížská), U radnice,
U starého hřbitova, Valentinská, Veleslavínova, Žatecká

22. května, stanoviště strojů na Malostranském náměstí
■ Ulice: Břetislavova, Cihelná, Dražického, Dražického náměstí
(Mostecká – Dražického), Jánská, Jánský vršek (Šporkova – Vlaš-
ská), Josefská, Letenská – část komunikace před Ministerstvem fi-
nancí, Malostranské náměstí, Míšeňská, Mostecká, Šporkova, Tr-
žiště, U Lužického semináře, Vlašská

28. května, stanoviště strojů v ul. Štěpánská x Žitná 
■ Ulice: Čelakovského sady (Legerova – Mezibranská), Jungman-
nova, Jungmannovo náměstí, Karlovo náměstí (Žitná – Vodičkova,
pravá strana), Krakovská, Lazarská, M. Rettigové, Mezibranská,
Myslíkova (Spálená – Masarykovo nábřeží, pravá strana), Navráti-
lova, Palackého, Příčná, Řeznická, Školská, Štěpánská (Žitná – Vác-
lavské náměstí), V jámě, Ve Smečkách, Vodičkova

28. května, stanoviště strojů v ul. Lannova (u parku) 
■ Ulice: Barvířská, Helmova, Klimentská (Revoluční – Holbova),
Lannova (Nové mlýny – Klimentská), Lodecká, Lodní mlýny, Mlynář -
ská, Nové mlýny (Lannova – Klimentská), Novomlýnská, Petrské
náměstí, Půtova, Revoluční (po vjezdy do podzemních garáží), Sam-
cova, Soukenická, Stárkova, U nemocenské pojišťovny

29. května, stanoviště strojů Uhelný trh 
■Ulice: Havelská (Havelská ulička, Melantrichova), Havelská ulička,
Martinská, Melantrichova (Havelská – Rytířská), Michalská, Na Per-
štýně, Národní (Spálená – Jungmannovo náměstí), Perlová, Purky-
ňova, Rytířská, Skořepka, Uhelný trh, Vladislavova

4. června, stanoviště strojů Dlouhá x Masná 
■ Ulice: Benediktská, Dlouhá (Dušní – Revoluční), Hradební Řás-
novka – Dlouhá), Jakubská, Klášterská, Králodvorská, Malá Štu-
partská, Masná (část komunikace směrem k ulici Týnská), Masná,
Na Františku, Rámová, Rybná, Řásnovka (Revoluční - Klášterská ),
Štupartská, Templová, Týnská (Malá Štupartská – Týnská ulička),
U Obecního domu, U Prašné brány (U Obecního domu – Celetná)

5. června, stanoviště strojů v ul. Na Příkopě x Hybernská
■ Ulice: Jindřišská (zač. u č. 10), Na příkopě (v úseku Panská – Hy-
bernská), Nekázanka, Panská, Senovážná, Senovážné náměstí
(v úseku Jindřišská – Dlážděná), V cípu Zdroj MČ Praha 1

Přerušení dodávky vody
na Starém Městě

■ Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 4. května od 7.30 do 20.00 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 1 – Staré Město.
■ Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Alšovo
nábřeží odběrná místa ev.č.: 300012735, 300012738, parcelní
čísla: 997/6, 998/1, 1000/6; Křižovnická 1048/3, 86/6, 81/7,
97/8, 60/10, 61/12 a náměstí Jana Palacha 80/3.
■ Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Informace nepřetržitě podává zákaz-
nická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274.

Zdroj PVK

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 1

Velkoobjemové kontejnery
jsou přistaveny v odpoled-
ních hodinách po dobu

čtyř hodin (od 14.00 do 18.00
ho din). Po celou dobu přistavení
je přítomna obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů, aby byla
maximálně využita kapacita
10 metrů krychlových. Obsluha
dále zajišťuje, aby případně ode-
vzdané využitelné odpady bylo
možné předat k dalšímu využití.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory, ,
počítače, lednice a sporáky.

3. 5. úterý
■ U Dobřenských

3. 5. úterý
■ Haštalská (u č. 2)

13. 5. pátek
■ Jeruzalémská

20. 5. pátek
■ Dlouhá (u č. 46)

27. 5. pátek
■ Horní Malostranské náměstí

10. 6. pátek
■ Ostrovní ulice (naproti č. 12)

10. 6. pátek
■ Hellichova ulice

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hlavního města
Prahy. Tato služba je pro občany
s trvalým pobytem na území
města bezplatná. Ve sběrných
dvorech je možné si domluvit za-
jištění odvozu odpadu. Cena této
nadstandardní služby je stanove -
na za naložení (rozhoduje množ-
ství odpadu) a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy.

Praha 1 vlastní sběrný dvůr
nemá, nejblíže je celopražský
sběr ný dvůr v Praze 6, Probošt-
ská ulice 1, telefon 284 098 906. 

Otevírací doba je pondělí až pá-
tek od 8.30 do 18.00 hodin
(v zimě do 17.00 hodin), sobota
od 8.30 do 15.00 hodin. 

Zdroj MČ Praha 1
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