
ŘÍJEN
Vychází 17. 10. 2022

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Nové Dvory se nachází na území přede-
vším městských částí Praha 4 a Pra -
ha 12. Lokalita patří k největším úze-

mím v majetku hlavního města. Okolo nové
stanice metra vybuduje Praha městskou
čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kom-
pletní veřejnou infrastrukturou a vybave-
ností v podobě základní školy, mateřských
škol, kulturního centra, zařízení pro seniory,
zdravotnického zařízení, prostorů pro ob-
chod a služby, linek MHD a zázemím pro
sport a rekreaci. „Udělali jsme další zásadní

krok v rozvoji další transformační lokality.
Právě byla pořizovatelem schválena územní
studie pro lokalitu Nových Dvorů a Jalového
Dvora, kterou zpracovali UNIT architekti.
Díky tomu, že lokalita je v majetku hlavního
města, bude mít především rezidenční cha-
rakter a pro její nové obyvatele vybudujeme
veškerou potřebnou infrastrukturu. Po změ -
ně územního plánu bude možné v Nových
Dvorech postavit až 2000 městských bytů.
Výstavba celé čtvrti bude probíhat v etapách
a zabere deset let,“ uvedl náměstek praž-

Výstavba čtvrti Nové Dvory
začne za pět let 

Lokalita Nových Dvorů je klíčovým, téměř padesátihektarovým
územím pro rozvoj města. Nově byla dokončena a schválena
územní studie, na jejímž základě zde vznikne nová čtvrť u budoucí
stanice metra D – Nové Dvory. Vyrůst zde mají bytové domy,
kanceláře a vzniknou také místa pro rekreaci a sport. Stavět se
začne za pět let, hotovo by mělo být v roce 2034.

ského primátora pro územní rozvoj Petr Hla-
váček (STAN). 

Městská čtvrť plná zeleně
Práce na územní studii řídil a koordinoval

Odbor územního rozvoje pražského magis-
trátu. Studie byla také projednána s širokou
veřejností, se zástupci městských části
Praha 4, Praha 12 a Praha-Kunratice i s do-
tčenými orgány a dalšími subjekty, jejichž
připomínky byly ve finálním návrhu zohled-
něny. Představuje společenskou dohodu
o rozvoji území a je koncepčním východi-
skem pro přípravu jednotlivých projektů.
Vychá zí z principů udržitelného rozvoje,
kompaktního měs ta krátkých vzdáleností
a rozmanitého města plného zeleně. Pořizo-
vatel veškeré připo mínky vypořádal a na zá-
kladě výsledků projednání studii upravil do
finální podoby. 

pokračování na straně 3 
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INZERCE V4-1002

„VPraze 4 dlouhodobě podporujeme
bydlení, které obě organizace svým
klientům poskytují, prodloužení

nájemních smluv na tyto byty proto pro nás
bylo naprostou samozřejmostí,“ uvedl místo-
starosta pro majetek a kulturu Michal Hroza
(TOP 09).

Jeden byt o velikosti 3 + 1 a dva byty o ve-
likosti 2 + 1 jsou určeny pro klienty spolku
Baobab, prodloužení doby nájmu je u všech
tří bytů do listopadu 2023. Klienti Modrého
klíče užívají jeden byt o velkosti 3 + 1 a jeden
o velikostí 2 + 1, prodloužení doby nájmu je
do prosince 2023.

„Všechny byty jsou určeny výhradně pro
klienty Baobabu nebo Modrého klíče a slouží
k ubytování lidí, kteří potřebují sociální asis-
tenci nebo sociální rehabilitaci,“ uvedl mís -
to starosta pro sociální politiku, podpora
zdravotnictví, spolupráci s neziskovými a ná-
boženskými organizacemi Josef Svoboda.

Modrý klíč poskytuje chráněné bydlení cel-
kem 27 lidem se zdravotním postižením,
šest z nich má přitom trvalé bydliště v Pra -
ze 4. Oba byty slouží k ubytování lidí s po-
třebou neustálé pomoci ze strany odborných
asistentů. Spolek Baobab v uvedených by-
tech neposkytuje chráněné bydlení, ale svým

dlouhodobě duševně nemocným klientům
poskytuje tréninkové bydlení v rámci regis-
trované sociální rehabilitace. red

Čtyřka podporuje chráněné bydlení
Radnice čtvrté městské části prodlouží nájemní smlouvy na pět
bytů určených pro poskytování chráněného nebo tréninkového
bydlení. Jedná se o tři byty užívané klienty spolku Baobab a dva
byty pro klienty obecně prospěšné společnosti Modrý klíč.

Dětská hřiště U Kublova
a Ohradní prošla rekonstrukcí.
S výběrem herních prvků
pomohla radnici čtvrté městské
části anketa. Koncem září byla
hřiště předána k užívání
veřejnosti.

„Podařilo se nám urychlit průběh
prací a dětská hřiště otevřít čtr-
náct dnů před plánovaným termí-

nem,“ uvedl radní pro správu veřejných pro-
stranství Jan Hušbauer (ANO 2011).

Oba herní areály prošly kompletní obmě-
nou. Skladba herních prvků vychází z anket-
ního průzkumu, který celé rekonstrukci
předcházel.

„Po náročné  rekonstrukci dětského hřiště
v Rybářské ulici a opravě povrchů na spor-
tovišti Podolská je dokončení rekonstrukce
hřiště U Kublova dalším důležitým krokem
k výraznému zvýšení komfortu v oblasti vol-
nočasových aktivit rodičů a dětí v oblasti
Podo lí. Stejně tak i nový areál v Ohradní ulici
zkvalitní nabídku herních ploch v této lo -
kalitě. Děkuji všem, kteří se svými podněty
podíleli na těchto projektech,“ dodal radní
Hušbauer. red

Děti si užívají opravená hřiště 

Nový herní areál U Kublova 
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3 Zpravodajství z Prahy 4

Výstavba čtvrti Nové Dvory začne za...

„Nové Dvory se nestaví jen pro
nové obyvatele. Dnes prázdné
místo tvoří přirozené centrum
pro širší okolí. Díky nové vyba-
venosti tak bude mít proměna
této lokality pozitivní vliv i na
okolní čtvrti a kvalitu života
v nich. Velké úsilí jsme věnovali
koordinaci dopravních staveb,
rozmístění vybavenosti a uspo-
řádání nové výstavby tak, aby
vzniklo uživatelsky přívětivé
a komfortní prostředí. Výstup
z metra a přestup na tramvaj
a autobusy se odehraje v kultivo -
vaném prostoru nového náměstí
lemovaném obchody a služ ba -
mi,“ řekl Filip Tittl z architekto-
nicko-urbanistického ateliéru
UNIT architekti, který územní
studii zpracoval.

Propojením parku Jalodvorská
louka s novým náměstím vznik -
ne velkorysý veřejný prostor

plný zeleně. V území je kladen
velký důraz na inovativní ener-
getická řešení včetně nejmo -
dernějších přístupů k tvorbě
takzva né modrozelené infra-
struktury. Rozvoj Nových Dvorů
iniciuje hlavní město prostřed-
nictvím magistrátního Odboru
územ ního rozvoje a svých orga-
nizací Institutu pro plánování
a rozvoj a Pražské developerské
společnosti ve spolupráci s Do-
pravním podnikem a městskými
částmi Praha 4 a Praha 12. 

Stanice metra
i tramvaje Nové Dvory

„Rozvoj budoucích stanic okolí
metra D je pro Prahu zásadní.
Podobně jako v Libuši a v Krči
vznikne v Nových Dvorech no vá
soběstačná čtvrť pro 5500 li dí,
kam mimo metra povede také
tramvaj. Celá studie byla veřejně
projednána a je podporována
i městskými částmi, jejichž při-

pomínky jsou v ní zohledněny,“
dodal ředitel Institutu pro pláno-
vání a rozvoj Ondřej Boháč. 

Chystaná stanice na lince met -
ra D Nové Dvory se bude nachá-
zet na území Nových Dvorů mezi
stanicemi Nemocnice Krč a Li-
buš pod ulicemi Durychova a Li-
bušská. Zprovoznění stanice se
předpokládá v roce 2027. Sta-
nice Nové Dvory bude mít dva vý-
stupy s dvěma povrchovými ves-
tibuly, umístěným přímo pod
ulicemi Durychova a Libušská.
Ve stanici bude založeno na od-
bočku do Modřan. Ke stanici
met ra bude protažena tramva-
jová trať z Modřan, která zde
bude ukončena blokovou smyč-
kou. Na trati, která má být také

dokončena do roku 2027, mají
být dvě nové zastávky: Přírodní
a Nové Dvory.

Historie území
Nové Dvory

Jméno Nový dvůr nebo Nové
Dvory původně nesla bývalá ze -
mě dělská usedlost či mužský
klášter s přilehlou osadou. Nové
Dvory jsou poprvé průkazně
dolo ženy ve druhé polovině
18. století, kdy byly zaevidovány
v Josefin ském katastru na katas-
trálním území obce Lhotka jižně
od Prahy. Od Nových Dvorů je
odvo zeno jméno ulice Novodvor-
ská, která spojuje Braník s Li-
buší, a od ní název Sídliště Novo -
dvorská. red

dokončení ze strany 1

INZERCE V4-1005

Nové Dvory v číslech
●Rozloha: 49 hektarů, podlahová plocha, která bude postavena:
cca 350 000 metrů čtverečních
● Počet nových obyvatel: 5500, počet bytů: 2400
●Veřejná vybavenost: jedna základní škola, dvě mateřské školy,
kulturní centrum, poliklinika, zařízení pro seniory, nízkoprahové
centrum, pošta, obchody a služby, sportovní vybavení a rekreač -
ní plochy
● Investor: Pražská developerská společnost 
● Zahájení stavby: 2027; dokončení stavby 2034

Bývalá zemědělská usedlost Nové Dvory
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4Zpravodajství z Prahy 4

Do dlažby u pomníku nově městská
část umístila QR kód, ze kterého si
každý může načíst do svého mobil-

ního telefonu text o obětech 1. světové války
z Krče a pátrání po jejich jménech. „Podařilo
se nám vypátrat jména padlých z Krče, ale
náš seznam jmen nemusí být definitivní, ob-
sahuje totiž informace, které má Praha 4
v současné době k dispozici a které budou
zřejmě na základě nových zjištění dále do-
plňovány a aktualizovány. Děkuji všem, kteří
se do obnovy pomníku zapojili,“ uvedl místo-
starosta pro kulturu a majetek Michal Hroza
(TOP 09).

Pomník obětem 1. světové války v Krči byl
slavnostně odhalen 28. října 1931. Jeho
stavbu zajistil Komitét pro postavení pom-
níku padlým vojínům ve světové válce z obce
Krčské. Nad tímto komitétem převzala zá-

štitu, pozemek pro stavbu pomníku a také
velkou část prostředků na jeho vybudování
poskytla velkostatkářka Marie Welzová.
Autorem vlastního provedení pomníku byl
akademický sochař Bohumil (Bohuš) Hlavá-
ček.

„Pomník v Krči je připomínkou našich
před ků, kteří položili život v konfliktu, který
byl až do až do 2. světové války považován
za nejkrvavější v dějinách lidstva. Pochází
z roku 1931, a je tak sám o sobě historickou
památkou. Připomíná nám skutečnost, že
naši předkové dokázali ctít památku svých
spoluobčanů. Současně je unikátním umě-
leckým dílem, protože kubistických pomníků
daného druhu je na území České republiky
velmi málo,“ dodal místostarosta Hroza.

Původně byly na pomníku osazeny dvě
mramorové desky se jmény padlých. Ty se

však ztratily nebo byly zničeny. K dispozici
je sice několik historických fotografií pom-
níku, ale žádná není v takové kvalitě, aby na
nich byla čitelná jména. Žádná fotografie či
seznam jmen není v Archivu hlavního města
Prahy. Zde se dochovala pouze pozvánka ko-
mitétu, který zve městskou radu na slav-
nostní odhalení tohoto pomníku. Potřebné
informace nejsou ani v dobovém tisku.

Bylo proto nutné provést rekonstrukci
jmen padlých z jiných zdrojů, které jsou
k dispozici. Zdrojem pro získání seznam pa-
dlých z Krče, které pomník v Sulické ulici při-
pomíná, tak byly například archivní doku-
menty Vojenského ústředního archivu. red

S koncem léta se uzavřela první
úspěšná sezona v Domě
tanečního umění v pražském
Braníku. Památkově chráněná
budova Branického pivovaru
z konce 19. století, která byla
před rokem velmi citlivě
revitalizována
a zrekonstruována, poskytuje
od loňského září kvalitní zázemí
pro taneční vzdělávání
i kontinuální činnost
profesionálních nezávislých
souborů.

Jedná se o moderně vybavené, reprezen-
tativní a současně funkční prostory,
které jsou důstojným prostředím pro

školní výuku i uměleckou činnost. 

„Naši poslední absolventi zažili svůj závě-
rečný rok studia už v nové budově Domu ta-
nečního umění. Po letech hledání, jednání,
vysvětlování a přesvědčování se nám konečně
podařilo, bez pomoci státu a veřejné správy,
zajistit důstojné prostředí pro školní výuku
i uměleckou činnost – ve spolupráci s Mezi-
národním centrem tance a oběma student-
skými soubory: Balet Praha Junior a Baby
Balet Praha,“ vysvětlil ředitel konzervatoře
Taneční centrum Praha Jan Schneider. Pre-
cizní rekonstrukce zachovala dřevěné i in-

dustriální prvky architektonicky zajímavé
budovy. Je tu pět sálů, denně se v nich na
zkouškách vystřídá až 170 studentů. Zázemí
nabízí posilovnu a rehabilitaci i moderně vy-
bavené učebny pro teorii. Do budovy se vešel
i sklad pro stovky kostýmů, divadelní rekvi-
zity i kulisy.

V Domě tanečního umění Praha sídlí nejen
konzervatoř Taneční centrum Praha, ale
i profesionální nezávislý soubor Pražský ko-
morní balet, studentské juniorské soubory
Balet Praha Junior, Baby Balet Praha, agen-
tura Mezinárodní centrum tan ce, Nadace Ta-
nec a divadlo, Nadační fond a Institut Pavla
Šmoka, a také Terpsichore – přípravka kon-
zervatoře. Mezi rezidenty Do mu tanečního
umění vznikla velmi dobrá synergie, neopo-
minutelným faktem je i to, že se díky sdílení
prostor a prostředků všem zúčastněným daří
snižovat náklady na jejich profesionální
práci. Branický pivovar s neopakovatelným
geniem loci bezpochyby výrazně přispěl
k rozvoji a zvýšení prestiže tanečního žánru
a tanečního divadla v České republice. red

Branický Dům tanečního umění
oslavil první sezonu své existence

Pomník padlým v Krči
se dočkal opravy
Čtvrtá městská část opravila unikátní kubistický pomník padlým
v 1. světové válce v Sulické ulici Krči, který byl už před rokem 1989
značně poškozen. Především se ztratily desky se jmény obětí.
Důležitým úkolem při obnově pomníku tedy bylo je zjistit. Takový
seznam se bohužel nedochoval, proto Praha 4 musela podniknout
rozsáhlé pátrání v archivních materiálech. 

Pomník v Sulické ulici asi kolem 1934
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Žaluzie,
rolety, sítě

stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Oprava
oken, žaluzií

INZERCE V4-1006

INZERCE V4-1003

Areál A  parku Ledárny
opět ožije sportem. Čtvr -
tá měst ská část v areálu

instalovala modulární pumptrac-
kovou dráhu. Nová dráha je sto
deset metrů dlouhá. Je vytvo-
řena ze speciálních dřevěných
modulů se sklolaminátovou po-
jezdovou vrstvou. 

Přednosti nové modulární
pum ptrackové dráhy je její va -
riabilita. Aby okruh nezevšedněl,
lze jej v řádu hodin přestavět na
nový okruh, což uživatelé jistě
ocení. Současně s touto investicí

se dokončují práce i na rekon-
strukci streetballového hřiště
v ulici U Kempinku.

Pumptracky neboli cyklistická
sportoviště jsou využívány uži-
vateli všech věkových skupin.
Protože jsou přizpůsobeny dě-
tem, mládeži i dospělým, před-
stavují skvělou volbu pro aktivní
trávení volného času. Tratě
o speciálně tvarovaném kompo-
zitním povrchu s profilovanými
zatáčkami slouží k jízdě na kole,
koloběžce, kolečkových bruslích
i skateboardu. red

Původně pilotní projekt
květné louky v Novodvor-
ské ulici z jara 2020 se po-

stupně rozrostl. Nyní je v Praze
4 celkem dvanáct rozkvetlých
ploch o celkové ploše téměř čtyři
tisíce metrů čtverečních.

Čtvrtá městská část, v souladu
s nově nastavenou politikou péče
o zeleň a zvyšováním biodiver-
zity ve městech, nechala na jaře
roku 2020 pilotně vysázet květ-
nou louku ve středovém pásu ko-
munikační zeleně v ulici Novo-
dvorská od OC Plaza až po ulici
Vavřenova. V roce 2021 přiby lo
dalších pět lokalit, a to středové
pásy komunikační zeleně v uli-
cích Modřanská u tramvajové
zastáv ky Přístaviště a Jere men -
kova pod ulicí v Ondřejově, kři-
žovatka ulic Vídeňská a Zálesí
u Thomayerovy nemocnice, ná-
jezdová ram pa na ulici 5. května
z ulice Kongresová u Nuselského
mostu a přímo u radnice Prahy 4
vedle lékárny v ulici Antala Sta-
ška. V ro ce 2022 se louky rozší-
řily o dalších šest nových lokalit
na celkem dvanáct s celkovou vý-
měrou téměř 4 000 metrů čtve-
rečních. „Začali jsme v roce 2020
středovým pásem komunikační
zeleně v ulici Novodvorská od OC
Plaza až po ulici Vavřenova,
v roce 2021 přibylo dalších pět
lokalit a letos už jsme louky roz-
šířili na dvanáct lokalit. Praha 4
se tak řadí k před ním městům
v celém Čes ku a je v tomto ohle -
du pražským lídrem,“ zdůraznil
radní Prahy 4 pro životní pro-
středí a místní Agendu 21 a in-

Čtyřku zdobí stále
další rozkvetlé louky

Pumptracková dráha
opět v parku Ledárny
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Louka Antala Staška 
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iciátor projektu Tomáš Hrdinka
(ANO 2011).

Motivem Prahy 4 bylo přede-
vším pozvednout estetiku pro-
středí sídliště a zároveň podpořit
druhovou rozmanitost hmyzu,
zejména motýlů a čmeláků, kteří
už byli na lokalitách hojně pozo-
rováni. Z tohoto důvodu byla pro
výsev použita speciálně vybraná
směs velkokvětých letniček, tak-
zvaná Strakonická louka, která
má zároveň vysokou estetickou
hodnotu. 

Rozkvetlé květné louky tak le-
tos rozdávají radost v ulicích
5. května, Podolská, Pujmanové,
Kloboučnická, Michelská, Hlav -
ní, Antala Staška, Jeremenkova,
Modřanská, Novodvorská, Ví-
deňská a v Přátelské zahradě Je-
remenkova. „Rozkvetlé louky
pl ní kromě estetické funkce i dů -
ležitou funkci zdroje potravy pro
včely a další hmyz, a to zejména
nyní na konci léta, kdy je květové
potravy už pomálu,“ upozornil
Tomáš Hrdinka s tím, že v ús -
pěšném projektu rozšiřování
květných luk do dalších částí
Pra hy 4 chce městská část po-
kračovat i nadále. red

Louka Vídeňská
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Služba mobilního sběru ne-
bezpečných odpadů a jed-
lých olejů je zdarma pro

občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poško-
zení životního prostředí či ohro-
žení zdraví obsluhy vozidla. Ze-
jména kapalné odpady musí být
předány v uzavřených nádobách.

Svozové vozidlo v některých
případech nemůže stát vždy na
shodném místě. Příčinou mohou
být práce na vozovce, obsazení
míst na parkování atd. Z tohoto

důvodu je nutné zkontrolovat,
zda svozové vozidlo nestojí
v blíz kém okolí od dané svozové
zastávky. 

V rámci mobilního sběru je
možné odložení těchto druhů od-
padů.
■ Nebezpečné: rozpouštědla,
ky seliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk s nebezpečnými vlast-
nostmi, barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, léčiva
■Ostatní: jedlý olej a tuk (v uza-
vřených PET lahvích)

Zdroj MHMP

Velkoobjemové
kontejnery 

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty.

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
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

17. října 16.00–20.00
■ Baarova x Telčská
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)

■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova

18. října 16.00–20.00
■ K Výzkumným ústavům
■ Horáčkova X Bartákova
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská

19. října 16.00–20.00
■ Klánova x U Vodotoku
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Plamínkové (u garáží)

■ Kamenitá
21. října 16.00–20.00

■ Na Veselí x V Občan. domově
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Branická x K Ryšánce

24. října 16.00–20.00
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ Jílovská (u Údolní)

25. října 16.00–20.00
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského ná-
draží

26. října 16.00–20.00
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická
■ ihozápadní V. x Jižní IX.

27. října 16.00–20.00
■ Na Chodovci (proti škole)

■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská

31. října 16.00–20.00
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Objemný odpad lze zdarma od-
ložit 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 do-
mluvit zajištění odvozu odpadu.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy. MČ Praha 4

Mobilní sběr
odpadů a jedlých olejů 

Trasa A – středa 19.10.
■ Křižovatka Čestmírova x Mečislavova 15.00–15.20
■ Křižovatka Jivenská x Adamovská 15.30–15.50
■ Ulice Družstevní ochoz č.1153/11 16.00–16.20
■ Ulice Baarova č. 360/24 (u školy) 16.40–17.00
■ Křižovatka Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí 17.10–17.30
■ Roztylské náměstí č. 369/32 17.40–18.00
■ Jižní náměstí č. 970/9 18.10–18.30
■ Křižovatka Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59 18.40–19.00

Trasa B – Čtvrtek 20. 10.
■ Nedvědovo náměstí č. 140/13 (u školy) 15.00–15.20
■ Křižovatka Na Klaudiánce x U Podol. hřbitova 15.30–15.50
■ Křižovatka Na Vrstvách x V Rovinách 16.00–16.20
■ Křižovatka Dvorecká č.1162/2a x Jeremenkova 16.30–16.50
■ Křižovatka Milevská x Horáčkova (u Normy) 17.00–17.20
■ Ulice Plamínkové (u garáží) 17.30–17.50
■ Křižovatka Za Zel. liškou č. 953/1 x Senožacká 18.00–18.20
■ Ulice Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO) 18.30–18.50

Trasa C – středa 9. 11. 
■ Křižovatka Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova 15.00–15.20
■ Ulice Zelený pruh č.1221/28 15.30–15.50
■ Ulice Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora) 16.00–16.20
■ Křižovatka Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti 16.30–16.50
■ Křižovatka Dolnokrčská č. 1966/54 x Na St. vinici 17.00–17.20
■ Křižovatka Krčská x Tilschové č. 1082/2 17.30–17.50
■ Křižovatka U Krčské vodárny x U Habrovky 18.00–18.20
■ Křižovatka Hornokrčská x Rodvinovská 18.30–18.50

Trasa D – úterý 15. 11.
■ Ulice Jitřní č. 185/6 (u školy) 15.00–15.20
■ Křižovatka Havlovického x Vítovcova č. 268/28 15.30–15.50
■ Křižovatka Skaláků x Mikuleckého 16.00–16.20
■ Ulice Novodvorská č. 418/145 16.30–16.50
■ Křižovatka Na Větrově x U Lesa 17.00–17.20
■ Křižovatka Višňová x Nad Havlem 17.30–17.50
■ Křižovatka Štúrova x V Štíhlách 18.00–18.20
■ Křižovatka Pasteurova x Trnková 18.30–18.50

Trasa E – sobota 5. 11.
■ Roztylské náměstí u č. 369/32 8.00–8.20
■ Ulice Baarova č. 360/24 (u školy) 8.40–9.00
■ Křižovatka Na Vrstvách x V Rovinách 9.30–9.50
■ Křižovatka Krčská x Tilschové č. 1082/2 10.10–10.30
■ Křižovatka Znojemská x Přímětická 10.50–11.10
■ Křižovatka Štúrova x V Štíhlách 11.30–11.50
■ Ulice Jitřní č. 185/6 (u školy) 12.00–12.20

Přerušení dodávky vody
v Michli, Nuslích a Libuši

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 19. října od 8 do 14 hodin přerušena do-
dávka pitné vody v oblasti Praha 4 – Michle a od 8 do 15 hodin
v oblasti Praha 4 – Libuš. Dne 20. října od 8 do 19 hodin bude
přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 4 – Nusle.
●Výluka vody v oblasti Michle se bude týkat odběrných míst
v ulicích Ohradní 1562/62; Pekárenská 220/1, 69/3, 68/5,
1151/10, parc.č.1477; Psárská 1347/1 a v oblasti Libuš od-
běrných míst v ulici Brunelova 960/12 a 961/14. Výluka
vody v oblasti Nusle se bude týkat odběrných míst v ulicích
Mikuláše z Husi 341/16; Na Pankráci sudá č.o. od 332/14
do 1618/30 a Štětkova 1002/3, 1001/5.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274
274. Zdroj PVK
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