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Plánují nový
parkovací dům
Praha 9 hledá zhotovitele

projektové dokumentace k  no-
vostavbě parkovacího domu
u  polikliniky na pražském
Střížkově. Parkovací dům bude
mít zhruba 800 míst. Zakázku
radnice uveřejnila ve věstníku
veřejných zakázek.

Zájemci se mohou do tendru
hlásit do 22. února. Garážový
dům nabídne stání pro 809 auto-
mobilů, z čehož 18 vyhrazených
stání bude určeno pro invalidní
osoby. Počítá se také s místy pro
18 motocyklů a  73 bicyklů
a s úpravou okolí stavby, kam bu-
de doplněna zeleň. (ČTK, zr)

Lucie Fialová

Správa železnic (SŽ) chystá
nadjezd místo železničního
přejezdu ve Velké Chuchli. Ve-
dení městské části je ale pře-
svědčeno, že jediné možné
a rychlé řešení je podjezd.

Technický náměstek SŽ Ra-
dim Brejcha připomněl, že proti
takovému řešení se v minulosti
vyslovila například policie
i  Technická správa komunikací
(TSK). „S  variantou podjezdu
nepracujeme. Máme rozpraco-
vanou dokumentaci pro staveb-
ní povolení na nadjezd. Chuchle
o  tom ví,“ konstatoval během
online diskuse na toto téma
s občany.

Přejezd na vytížené trati,
která se nyní rekonstruuje, po-
dle Silničního správního úřadu
nevyhovuje současným nor-
mám. Pokud by jej nenahradilo
mimoúrovňové křížení, hrozí,
že závory zůstanou v budoucnu
kvůli svištícím vlakům dole až
48 minut z hodiny.

O tom, zda na místě vznikne
nadjezd nebo podjezd, se zača-
lo přemýšlet v roce 2017. Cent-

rální komise ministerstva do-
pravy podle Brejchy nakonec
rozhodla pro nadjezd. Ten vy-

šel na 420 milionů korun, za-
tímco druhá varianta na 650
milionů. TSK upozornila, že

podjezd si žádá náročnější
údržbu, hrozí nebezpečí v pří-
padě zatopení. „Nerad to ří-

kám, t a varianta je mrtvá od
roku 2017,“ konstatoval k pod-
jezdu náměstek.

Podle městské části je ale
přijatelnější, neboť zachovává
krajinný a vesnický ráz místa.
„Jsem pro podjezd z  hlediska
estetiky, aby lokalita nebyla
zhyzděna betonovým mon-
strem,“ psal další z  diskutují-
cích. Podle jiného nadjezd
zvýší hlukovou zátěž, praš-
nost, nenávratně změní krajin-
ný ráz, vyroste přímo proti
oknům několika domů. Na
podporu nadjezdu vznikla
v minulosti petice.

Kdy bude stavba zahájena,
těžko podle Brejchy říct. Záleží
na nabytí právní moci územní-
ho rozhodnutí, proti němuž se
odvolala Velká Chuchle. „Po-
kud by se to podařilo v dubnu,
jsme schopni do konce roku po-
dat žádost o  stavební povolení
a za rok v dubnu bychom mohli
mít zhotovitele na nadjezd,“
odhaduje s tím, že práce zabe-
rou dvě stavební sezony.

„Věříme, že naše argumenty
přesvědčí i zaryté odpůrce nad-
jezdu, že souhlasy dostaneme.
Držte nám palce,“ reagoval na
dotaz, jak můžou lidé přispět
k  urychlenému budování nad-
jezdu.

Do doby vybudování mimo-
úrovňového křížení a  nového
podchodu pro pěší vyroste na
místě provizorní lávka. Nikoliv
ale bezbariérová.

Chuchle: železnici má překlenout nadjezd

Místo nevyhovujícího přejezdu by měl vzniknout nadjezd. Foto Za lepší Chuchli

Máme
rozpracovanou
dokumentaci
pro stavební
povolení na nadjezd.
Chuchle o tom ví

Radim Brejcha

Chovatelé z  trojské zoo se
v zázemí starají o deváté mládě
dikobraza palawanského. Od-
chov těchto velkých hlodavců
pocházejících z  Filipín je
v  zoologických zahradách vel-
mi vzácný. Do roku 2019 byl
pražský areál v Evropě jediný,
který se mohl z  mláďat pravi-
delně radovat.

Dikobraz palawanský nebo
také fi lipínský žije pouze na os-
trovech Palawan a  Busuanga.
Původně byl ohrožen hlavně
lovem a  kácením lesa. Novou
hrozbou se stala tradiční čínská
medicína. Jde o jediného diko-
braza, který je označen jako
ohrožený druh, a jeho populace
v jihovýchodní Asii rychle kle-
sá, což se týká dikobrazů obec-
ně.

„Byznys s dikobrazy se roz-
jel do vysokých obrátek a reál-
ně začíná hrozit, že početnost

některých druhů se ocitne na
prudce sestupné křivce,“ kon-
statuje ředitel Zoo Praha Miro-
slav Bobek. „Ochranáři hovoří
o  dikobrazech vzhledem k  je-
jich ohrožení jako o  nových
luskounech. Jestliže důvodem
k obchodu s luskouny je jejich
maso a  především šupiny,
v případě dikobrazů jde o ma-
so, ostny a zejména bezoár. Ten
vzniká hromaděním a stlačová-
ním nestrávených zbytků potra-
vy v  trávicím traktu,“ doplnil
s  tím, že ne každý jedinec jej
v sobě má, odhadem jde o kaž-
dé desáté zvíře.

„Asi nemusím zdůrazňovat,
že žádné léčivé účinky bezoáru
nebyly prokázány,“ podotýká
Bobek. (cie)

Zoo se raduje z dikobraza palawanského

Novorozené mládě dikobraza
Foto Zoo Praha – Petr Hamerník palawanského.

Lazec se dočká
kanalizace

Příbram zavede kanalizaci
do místní části Lazec, kde žije
kolem 200 lidí. Práce začnou
na jaře a vyjdou na 69 milionů
korun.

Do výběrového řízení přišlo
devět nabídek, vítěznou fi rmou
je FK Bau, a. s. Město již s do-
davatelem stavebních prací uza-
vřelo smlouvu, informovala
mluvčí radnice Eva Švehlová.

Podle starosty Jana Konva-
linky (za ANO) fi rma musela
v  zadávacím řízení prokázat
zkušenosti s  liniovými stavba-
mi obdobného rozsahu i certifi -
kaci z hlediska ochrany životní-
ho prostředí. Bylo to podle
Konvalinky nezbytné s  ohle-
dem na polohu poblíž chráněné
krajinné oblasti Brdy.

Lidé v  osadě budou kvůli
stavbě muset počítat s některý-
mi omezeními. (ČTK, zr)

Mnohem rychleji se šířící
britská mutace koronaviru už
ochromila chod některých ne-
mocnic. Nejhůř je na tom ne-
mocnice ve Slaném u Kladna,
kde ze šesti stovek zaměstnan-
ců je nakažena necelá stovka.
Nemocnice už začala převážet
pacienty do jiných zařízení.

„Laboratorní vyšetření potvr-
dilo, že dosud nevídanou agresi-
vitu šíření korovaviru mezi per-
sonálem má na svědomí britská
varianta viru,“ uvedl ředitel ne-

mocnice Štěpán Votoček. „Mu-
síme si personálně vypomáhat
mezi odděleními, pomáhají dob-
rovolníci, hasiči, armáda,“ řekl
Právu ředitel Votoček.

Zatímco se dosud nakazili na
oddělení vždy dva nebo tři lidé,
teď odpadávají větší skupiny li-
dí, téměř celá oddělení. Průběh
nemoci ale podle ředitele není
nijak závažnější než u dříve od-
halené mutace.

Protože test na tuto formu vi-
ru se běžně nedělá kvůli vyso-

kým nákladům a delšímu pro-
cesu laboratorního šetření, ne-
lze říct, zda tato mutace zasáhla
větší část pracovníků. Vzhle-
dem k rychlosti šíření je to ale
podle ředitele pravděpodobné.

„Personálně jsme teď na hra-
ně kapacity, onemocnělo osm-
desát lidí. V úterý jsme museli
dojednat převoz pěti našich pa-
cientů do nemocnice v  Berou-
ně, kde nyní mají volnější kapa-
citu,“ dokreslil situaci ředitel.

(rap)

Britská mutace řádí v nemocnicích

Po soudních sporech, ža-
lobách a  peripetiích by snad
mohl Středočeský kraj nakládat
se svým rozsáhlým územím ko-
lem Milovic. Rozsáhlé pozem-
ky byly blokované, kraj s nimi
nemohl nakládat kvůli sporu
s fi rmou Mladá RP, která měla
na základě deset let staré
smlouvy podepsané tehdejším
hejtmanem Davidem Rathem
(tehdy ČSSD) území pronajaté.

Rathovi následovníci ale od
smlouvy ustoupili, protože po-
dle nich fi rma neplnila podmín-
ky a například včas nedokonči-
la nasmlouvané demolice ruin
po sovětské armádě a odvoz su-
ti. Ta je na dvou deponiích do-

dnes. Jenomže fi rma se po vý-
povědi smluv začala bránit
a kraji hrozilo, že jí bude muset
zaplatit přes 150 milionů.

Krajští zastupitelé nyní schvá-
lili dohodu o  vyrovnání všech
závazků mezi krajem a  společ-
ností Mladá RP. „Chceme-li se
vyhnout soudním sporům, kde
bychom neměli moc šancí na
úspěch, je tato dohoda jediným
východiskem,“ uvedl náměstek
hejtmanky pro oblast fi nancí
Věslav Michalik (STAN). Vede-
ní kraje nakonec přistoupilo na
dohodu, podle níž musí zaplatit
fi rmě přes 111 milionů za demo-
lici více než tří stovek budov
a odvoz suti. (rap)

Na Milovicích je dohoda
STAVBA POKRAČUJE. Dostavba kulturně -komunitního centra Koruna patří mezi nejvý-
znamnější investiční akce Radotína letoška. Z Výpadové ulice se sem přestěhuje policie, nové
zázemí a učebny tam najde ZUŠ Klementa Slavického. Zařízení nabídne prostory pro spolko-
vou činnost a tzv. dům na půli cesty se zaměří na poskytování sociálních služeb. (cie)

Foto Facebook Praha 16

V  Nymburku končí první
etapa obnovy sídliště Jankovi-
ce, její součástí byla například
úprava cest i  vybudování no-
vých parkovacích míst a chod-
níků. Další etapa zahrnující
úpravu vnitrobloků na klidový
park začne na jaře, nyní je na ni

vypsaný tendr. Celková hodno-
ta investice do první a  druhé
etapy dohromady přesahuje 40
milionů korun, informovala
mluvčí města.

„Celkově projekt nabízí větší
komfort, navýšení počtu parko-
vacích míst, efektivně řešené

a pohodlné trasy pro pěší i cyk-
listy, moderně řešené křižovat-
ky,“ uvedl místostarosta Bořek
Černý (Nymburk s klidem). Na
sídlišti přibudou mimo jiné
i stovky keřů, 150 stromů v uli-
cích a 52 stromů ve vnitroblo-
cích. (ČTK, zr)

Obnova sídliště zase na jaře
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