OBVODNÍ

VÝKONNÝ VÝBOR

ČESKÉ

STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ V

PRAZE 8

V y d á v á O V V Č S S D P ra h a 8 , Z e n k l o v a 2 7 , P r a h a 8 , p ro i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n í o r g a n i z a c e . K o n t a k t n í e m a i l o v v . p ra h a 8 @c s s d . c z . Ne p ro š l o r e d a k č n í a n i j a z y k o v o u ú p r a v o u . P o d e p s a n é č l á n k y v y j a d řu j í n á z o r a u t o r a , n i k o l i v O V V .

Druhé číslo, ročník V.

Únor 2009

ODS na Praze 8 připravila obyvatelům zase o něco příjemnější rok
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Číslo měsíce
Hrubý domácí produkt Spojených států Amerických poklesl
za poslední čtvrtletí 2008 o

3,8 %

což je nejhorší výsledek od
roku 1982, kdy americká ekonomika poklesla o 6,4%.

Úpravy se týkají nájemného v obecních bytech. Těch je
na Praze 8 stále ještě devět a půl tisíce, přestoţe více neţ polovina z nich směřuje rychle do privatizace. Kaţdopádně v první větě jsem se spletl. Nejde totiţ o úpravy nájemného, ale o
bohapusté zdraţování. Nová cena nájemného za metr čtvereční byla bytovou komisí a následně radou městské části schválena ve výši 81,- Kč, u sníţených kategorií pak 75,- a 66,- Kč.
Důleţité však je také znát částky, ze kterých ODS vyšla. Ještě v lednu 2007 byly tyto částky 37,03 Kč 27,79 Kč a
21,60 Kč. ODS na Osmičce tedy bez nějakých větších rozpaků
tyto ceny zvedla za 24 měsíců o 44,- Kč, 47,20 a 44,40, tedy o
více neţ o 100 procent. Přesto z úst představitelů ODS uslyšíte
jediné: „Je to v pořádku a bylo by potřeba zdraţovat dál a úplně uvolnit deregulaci.“
Naštěstí se však blíţí volby, takţe toto prozatím poslední zdraţování, které nabude
platnosti v červenci, bude opravdu zdraţováním posledním.
Co čeká ČSSD po případných vítězných volbách, je jasné. Vrátit sestavování
rozpočtu Městské části do normálu. Přestat utrácet za zbytečnosti a sníţit výdaje. Na
základě úspor pak začít sniţovat nájemné na únosnou mez. Před nedávnem jsem
v článku napsal toto: „Bylo zvykem a pravidlem, ţe nejlevnější bydlení bylo vţdy bydlení v domech, které patřily obci, městu či státu. O něco draţší bylo bydlení v druţstevních domech a nejdraţší logicky u majitelů.“ Díky praxi radnic vedených ODS je v současnosti nejlevnější nájemné v druţstevních bytech. Majitelé domů pak s řadou radnic bojují, kdo z nich bude mít draţší bydlení a kdo tak bude moci získat co nejvíce
peněz.
ČSSD čeká těţká cesta, která napraví tento nový model a vrátí obecní bydlení tam, kam skutečně patří. Bude to cesta velmi obtíţná, ale cesta, která bude ve
znamení skutečné pomoci lidem.
Roman Petrus

Vzniká místní organizace ČSSD v Ďáblicích
Váţení a milí spoluobčané,
v Novém roce 2009 Vám všem přejeme hodně zdraví a štěstí. Zároveň si Vám dovolujeme oznámit, ţe v Ďáblicích zakládáme Místní organizaci ČSSD. Naším cílem je přispět ke zkvalitnění ţivota v Ďáblicích těmito způsoby:
a) vyuţitím skládky nejen jako zdroje energie,
b) jednáním o zabránění šíření hluku od teplické dálnice,
c) zvýšením dohledu policie, omezením zejména průjezdu nákladních vozidel přes
obec,
d) zvýšením bezpečnosti občanů zavedením kontrolních stanovišť policie,
e) zapojením občanů do rozhodování o věcech veřejných formou místního referenda.
Dne 24. 2. 2009 v 18:00 hod. se s námi můžete setkat v nekuřáckém salonku v restauraci „Na Růžku“ a pohovořit o problémech, které Vás trápí.
Pro bliţší informace kontaktujte, prosím, M. Janka, na tel.: 777 629 633 nebo na
e-mailu: marceljanek@tiscali.cz.
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Zpráva z OVV ze dne 21. ledna 2009
Obvodní výkonný výbor se ve středu 21. ledna 2009 zabýval vedle tradičních záleţitostí především přípravou akcí pro následující období. Vedle pravidelných akcí jako MO, OVV, KZ, bytových poraden, deskových
her, se OVV zaměří i na akce předvolební a propagující ČSSD a její komunální politiku, především:
Organizace petiční akce zaměřené na parkovací zóny v Praze 8
Spolupráce se zahraničními partnery při volebních akcí do Evropského parlamentu
SDŢ si přeje zorganizovat Den dětí v Bohnicích nebo závod
OVV se dále zabýval organizačními záleţitostmi 1) schválení tzv. modré knihy ČSSD na Praze 8. Tento materiál zahrnuje manuál pro tajemníka, manuál pro
předsedy MO a archivační řád ČSSD na Praze 8.
2) projednáním nákupů (OVV schválilo nákup 40 ţidlí a odpovídajícího počtu stolů do sekretariátu). Tyto budou postupně nakoupeny dle finanční situace OVV a předloţeny členům ke schválení.
3) Diskutováno bylo také umístění nástěnek s informacemi o činnosti ČSSD na obecní domy. Bohuţel tato
aktivita nám nebyla povolena majetkovým odborem MČ Praha 8.
4) Př. Petrus informoval o jednání Valných hromad OS, vše o jednáních je obsaţeno v Interním zpravodaji.
Připomněl, ţe členy OS se můţe stát kdokoliv a vyzval, aby o této skutečnosti byla informována členská základna prostřednictví předsedů MO.
5) Členové OVV schválili zprávu o plnění rozpočtu za rok 2008, přičemţ bylo konstatováno, ţe ve srovnání s
plánem došlo k úspoře ve výši 12 tis. Kč. Zároveň bylo konstatováno, ţe všichni členové zaplatili členské
příspěvky za rok 2008.
6) Př. tajemník Vašek komentoval zprávu OKK předloţenou členům OVV. V prosinci proběhla inventura majetku OVV ČSSD Praha 8, obvodní kontrolní komisí. Tato ve své zprávě konstatovala, ţe majetek OVV ČSSD
Praha 8 souhlasí s inventárním seznamem Majetkového odboru ČSSD. Současně navrhla 5 poloţek
z tohoto seznamu k vyřazení z důvodu nefunkčnosti, opotřebení a neopravitelnosti tohoto majetku. Dále
OKK konstatovala, ţe k 10. 12. 08 bylo na Praze 8 celkem 12 členů, kteří neměli zaplacené členské příspěvky za rok 2008. Na základě této zprávy členové OVV přednostně členům ČSSD Praha 8 nabídli tři
z těchto poloţek k odkupu, další dvě k odvozu do sběrného dvora.
7) komunální politika: Př. Petrus sdělil, ţe v bytové komisi MČ Praha 8, ODS prosadila zvýšení nájmů
v obecních bytech od 1. 7. 2009 na 81,- Kč za metr čtvereční podlahové plochy bytu. Členové bytové komise za ČSSD byli při hlasování proti tomuto návrhu.
Př. Rödig předseda Finančního výboru MČ Praha 8 informoval o schválení vyrovnaného rozpočtu MČ Praha
8 na rok 2009.
Př. Ševčík informoval o chystané stavbě výškového domu v Bohnicích, v bezprostřední blízkosti Polikliniky
Mazurská, naproti chráněné krajinné oblasti. Př. Vašek navázal a sdělil, ţe jej kontaktovali a poţádali o pomoc lidé z této oblasti, kteří sepsali petici proti stavbě tohoto domu a s osmi sty podpisy jí předali starostovi
Prahy 8 p. Noskovi. Př. Petrus sdělil, ţe jej písemně oslovil starosta p. Nosek s tím, ţe on tuto petici podporuje a Rada MČ Praha 8 vyslovuje nesouhlas s touto stavbou. Př. Petrus sdělil, ţe poslal starostovi své zamítavé stanovisko k této výstavbě.
V závěru OVV vzal na vědomí zaloţení místní organizace ČSSD v Ďáblicích a zástupci MO Ďáblice byla přislíbena spolupráce.

Druhé číslo, ročník V.
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Zpráva z KVV
Ing. Petr Pokorný, člen KVV

1) Jednání zahájil předseda př. Hulinský a nechal schválit program KVV.
2) Mpř. Karel Klíma komentoval zprávu o plnění usnesení KVV.
3) Zpráva předsedy KVV, který uvedl svou zprávu. Poděkoval za práci v roce 2008 při
příleţitosti posledního zasedání KVV v tomto volebním období. Současně poděkoval tajemníkům, aparátu, městské organizace.
4) 14.2. SJEZD v termínu 20.-22.3.
Diskuze:
Březina – člen soc. dem přijal místo v orgánu vlády, vůči níţ je ČSSD v opozici. Př. Rusnok – jak dál v souvislosti s jeho jmenováním do národní ekonomické rady vlády. PKVV
navrhuje 3 usnesení
- KVV není za ČSSD členem národní ekonomické rady vlády
- KVV nesouhlasí s jeho členstvím v národní ekonomické radě vlády
- Informovat př. Rusnoka o těchto usneseních
5) Dovolba delegátů KK 4 ţeny a 6 mladých. Zvoleni tajnou volbou.
6) Dovolba delegátů na Sjezd 4 ţeny a 2 mladé. Zvoleni aklamcí.
7) Příprava KK. V kongresovém centru v 8,00 je presentace, vstup od Vyšehradu.
8) Schválení programu KK. Př. Klíma řekl, ţe materiály budou pro delegáty na stolech tak, jak to dělá Praha
8, opět to zní jako uznání. Také budou poslány elektronicky. Návrh na počty členů PKVV a KKK navrţeny
v současném stavu.
KVV doporučuje J. Paroubka na předsedu, na místopředsedy P. Hulinského, Vaňhovou, Onderku.
9) Stav projednávání změn Stanov. Dolínek uvádí. 8.2. na ÚVV bude se projednávat.
Změna volby do ÚVV, ne za okres, ale pouze z KVV 1:150. ţeny a mladí uţ z KVV.
Kvóta na 30% ţeny, mladí do 30tých narozenin.
A mnoho dalších drobných změn.
Klub seniorů, ţeny a mladí zástupce do předsednictva s hlasem rozhodujícím ??? Dolínek nechce.
10) Zpráva předsedy KZ ZHMP. Př. Jan Slezák komentoval písemnou zprávu.
Zpráva z PS PČR, nezasedala. M. Svoboda.
Jak budou poslanci Prahy hlasovat o vojenských misích?
Svoboda – ano
ČSSD 5 poţadavků: Sníţení počtu vojáků misí, Koncepci účasti, Technické zabezpečení, Systém vyzbrojení
Kdy a jak to ukončíme a jak se postaví NATO, Kromě věcného hlediska se stalo i politické hledisko vazbou
na poplatky.

Dopady krize pocítíme
Milan Bartoloměj, MSc., MBA

Po skončených novoročních oslavách a zhodnocení všech událostí konce roku
a průběhu měsíce ledna si asi kaţdý z nás klade otázku, jaký bude rok 2009. Bohuţel musím konstatovat, ţe patřím do skupiny občanů, která odpoví v pomyslné
anketě na otázku: Obáváte se, ţe finanční krize dopadne i na vás a rok 2009 nebude příliš dobrým? - Ano, bojím se, ţe se tak stane.
Globální finanční krize na české spotřebitele zatím neměla podle aţ neuvěřitelně
optimistických tvrzení vedoucích politiků a některých ekonomů nijak výrazné dopady. Platy v česku stále rostou (dovolím si doplnit - produktivita stále ne). Motoristé se těší z dlouhodobě levných cen pohonných hmot (s poznámkou a její spo-
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třeba klesá). I kdyţ se začíná v řadě firem propouštět, masový problém to zatím není. Horší časy ovšem přijdou, varují analytici. K nejzávaţnějším projevům finanční krize patří zhoršující se přístup k úvěrům a hypotékám kvůli opatrnějšímu chování bank a jejich zdraţování. Dopady současné finanční krize na českou ekonomiku se teprve začínají projevovat. Zástupci více jak 1200 podniků jiţ prohlásili, ţe v příštím roce nezvýší
mzdy svým zaměstnancům a takových firem bude více neţ polovina. V kaţdém případě mělo v Česku o Vánocích více lidí volno neţ před rokem. Je to však volno, o které nikdo nestojí. Firmy pro nedostatek zakázek
přistupují k dočasné odstávce výroby, lidé zůstávají doma a sniţují se jim výdělky. Na 80, ale i na 60 procent. V poslední době se o moţnost uplatnění částečné nezaměstnanosti zajímá stále více firem. Jde o naprosto nový jev. Zaměstnanci se samozřejmě bojí, pochopili, ţe je to houpačka a ţe si nikdo svojí pozicí do
penze uţ být jist nemůţe. Dopady krize zatím tlumí zahraniční agenturní pracovníci, kteří přišli na řadu jako
první. Jejich propuštěním však vzniká mnoho dalších otázek, jako například moţný nárůst kriminality páchaný touto skupinou. Firmy se zajímají, jak lze technicky řešit masové propouštění. Je tedy moţné, ţe něco
připravují, je ale taky moţné, ţe se spíše chtějí připravit na moţné důsledky krize. České exportní firmy pociťují pokles zakázek na rok 2009 o 15 aţ 30 procent. Českým domácnostem tak reálně hrozí propad příjmů
ať jiţ z důvodu nezvyšování mezd nebo očekávané vyšší nezaměstnanosti. Od začátku roku ale zdraţila
elektřina, teplo a voda. Domácnosti, kterým dodávají elektřinu ČEZ nebo Praţská energetika od ledna zaplatí o téměř 10 procent víc neţ letos. Nejvíce za posledních deset let. Přesto vše jsme médii stále oblaţováni
informacemi o tom, ţe se nás ta krize aţ tak moc netýká.
Údaje z USA varují, ţe finanční krize má na domácnosti tvrdé dopady a potvrzují například informace, kdy se
počet pracovních míst minulý měsíc propadl o 533 000 a zaznamenal nejhlubší pokles za 34 let. Evropský
statistický úřad potvrdil, ţe také země eurozóny se jiţ propadly do recese. Podle hlavního ekonoma Mezinárodního měnového fondu Olivera Blancharda je pro zvládnutí recese v kaţdé zemi nutná vládní podpora.
Vlády by nyní podle MMF měly podpořit ekonomiky, v nichţ výrazně klesla soukromá poptávka, z veřejných
zdrojů, aby zmínily hloubku recese. Topolánek hovořil o plánu proti krizi, nic konkrétního však nezaznělo.
„Kdo chce jít jinudy, ať jde,“zahájil Topolánek kongres ODS, musíme si přestat lhát. Musíme se bránit křivým nařčením a razantně řešit ta oprávněná. Musíme bořit mýty, především o sobě. Chybí nám věrohodnost, zvolal Topolánek. Dění v prvním měsíci roku mě však nepřesvědčuje, ţe svá slova myslel váţně.
Trvalý odkaz na odpovědnost kaţdého z nás typu: Šetříte vy sám doma?, zní poněkud trapně. Určitě jde část
rodinných příjmů na nezbytné úspory. Bez ohledu na krizi. Ale polemizoval bych s tím, co zaznělo v podtextu
otázky. Ţe se musí šetřit všude. Naopak jsem přesvědčen, ţe většina evropských států musí nezbytně utrácet. Jsou na místě státní pobídky a opatření vedoucí k rozhýbání ekonomiky. Státy, a to včetně toho českého, se tak nechovají. Ţije se na dluh, mnozí ekonomové a politici dlouho nutili veřejnosti představu, ţe ţít na
dluh je vlastně dobré a zdravé. To se stalo prioritou a bylo důleţité uklidnit veřejnost. To se podařilo, a zvýšily se garance na vklady v bankách. Problémy by způsobila panika, té se podařilo u nás zabránit. Dopady
ekonomické krize, která s krizí finančního sektoru bezprostředně souvisí, však uţ začínáme pociťovat. Jak
budou ty dopady váţné? Vţdyť uţ nějakou dobu naši představitelé upozorňují na to, ţe české hospodářství
nemusí růst tak rychle, jak někteří před tím tvrdili. Co se stalo s „balíčky“ návrhů ČSSD proti zmírnění dopadů krize? Neţijeme na pustém ostrově, jsme malá, otevřená a exportně zaměřená ekonomika, a kdyţ je recese v eurozóně a v Německu, kam vyváţíme především, je logické, ţe se to dotkne českých podniků, jejich
výkonnosti a zaměstnanosti. Je jasné, ţe se na nás něco ţene. Nikdo z nás nedokázal před půlrokem odhadnout rozsah krize a upřímně řečeno, nedokáţe to odhadnout asi nikdo ani dnes. Ekonomické turbulence
jsou mimořádné a prognózy se mění měsíc od měsíce. Pan ministr financí nedávno prohlásil, ţe
„Dlouhodobým motorem růstu jsou privátní investice, veřejné výdaje jen dočasným stimulem“, ale jiţ jaksi
opomněl sdělit, jakou má představu o realizaci této smělé myšlenky. Ano, vládní spotřeba můţe vyvolat zvýšenou poptávku, ale pouze do doby, neţ peníze dojdou. Všechny vlády, které si takto počínají, mají jen peníze, které si půjčí. Vše dělají na dluh. To, čeho jsme právě teď v Evropě svědky, ty velké veřejné výdaje, jsou
pořizovány na dluh. Zmírňujeme dopady stávající krize na účet svých dětí a vnoučat.
A proto si spolu s představiteli ODS „zodpovědně“ řekněme, co nás v Česku příští rok čeká. Napíšeme spolu s nimi sci-fi ! Naše vláda si stále ještě myslí, ţe hospodářský růst neklesne pod dvě procenta. Ale uvidíme,
moţný je i lepší výsledek. Nezaměstnanost by se neměla zvýšit více neţ o jedno procento. Inflace bude určitě pod tři procenta. Přibrzdí se ovšem růst mezd. Ale tak moc se to peněţenek občanů zase nedotkne.
Po tomto krátkém výčtu předpokládaných úspěchů roku 2009 zpět k jiţ zmíněnému prohlášení pana Topolánka: „Kdo chce jít jinudy, ať jde,“. Dovolím si odpovědět sám za sebe a jsem přesvědčen, ţe za většinu
z nás: Ano, my chceme jít jinudy a půjdeme rádi.

Druhé číslo, ročník V.
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Obtěţující reklama
Jaromír Šída, předseda MOLibeň

Čísi ekonomická poučka tvrdí, ţe vše vyřeší trh. Jenţe, aby trh fungoval, musí jít zboţí
na odbyt. K tomu slouţí nabídka a její součástí je reklama. S tou se občan potkává
dnes na kaţdém kroku.
Setká se s ní v denním tisku, uslyší ji v rozhlasu a hlavně téměř rušivě působí na televizního diváka při sledování jakéhokoliv pořadu. Je téměř pravidlem, ţe při poslechu
filmu, divadelní hry, televizního seriálu nebo i při sportovním přenosu právě ve chvíli,
kdy na obrazovce je děj v nejnapínavější situaci, vysílání přeruší reklama.
Zcela oprávněně lze se domnívat, ţe zařazení reklamy v této chvíli je spíše kontraproduktivní, protoţe diváka a reklamou nabízené zboţí či doporučovaná sluţba se tak můţe občanovi naopak zprotivit.
Tímto nešvarem by se měly zabývat několikery celostátní orgány.
Naprosto nevhodný, vtíravý a obtěţující je způsob reklamy ve formě roznášení reklamních plakátků do domovních schránek. V tomto případě v zamčených činţovních domech ve městě, kde se roznašeč nedostane
ke schránkám nájemníků, podstrkává reklamní plakátky pod domovní dveře, nebo je prostě pohodí před
dveře. Co s nimi provede vítr nebo mnohdy zlomyslný občan, lze si snadno představit. Plakátky pak působí
nezdobně na chodníku, hyzdí ulice a narušují tak vlastně ţivotní prostředí.
Je proto na místě otázka, co v naší čtvrti podnikne v této věci Úřad městské části Praha 8, nehledě k tomu,
ţe náklady na výrobu a distribuci takové reklamy jsou vlastně výdaji, které aniţ přinesly uţitek, přece jsou
zakalkulovány do cen výrobků, jeţ občan jako zákazník nakonec zaplatí.
Reklama je tak problematickým článkem ekonomiky. V tomto případu trh vše nevyřeší a kdyţ ano, tak jedině ve prospěch podnikatele, ale nikoliv ve prospěch občana.

Občanské sdružení

OSM
vás zve na pravidelný klub deskových her, který je otevřen všem zájemcům starších 15 let,
který se koná 11. a 25. února 2009
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Vedle moderních strategických deskových her si můžete s námi poměřit síly v šachu a v mariáši.

Občanské sdružení Bytová poradna při ČSSD Praha 8
Vás zve na pravidelnou veřejnou poradnu v oblasti bydlení, která se
bude konat
24. února 2009 od 17:00 hodin
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8.
Žádáme Vás o rezervaci Vaší účasti.
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Stalo se před deseti lety
MO Karlín
Probíhala příprava na regionální konferenci a na sjezd ČSSD (Únor 1999)
MO Kobylisy
Přítomní členové MO byli informováni o výsledcích 2. části OK ČSSD Praha 8 a RK Praha.
Př. Běle informoval o neuspokojivé situaci ve výboru MO a navrhl volbu místopředsedy. Tím byl zvolen př.
Petrus. Př. Majerová se stala 2. místopředsedou. (Únor 1999)
MO Bohnice
Členové MO trvají na tom, aby zastupitelé byli zváni na OVV. (Leden 1999)
MO Libeň
Počet členů ČSSD v MO Libeň k datu 23.11.1998 byl 36. MO Praha 8 – Libeň je toho názoru, ţe neúspěch
ČSSD v senátních a de facto i v komunálních volbách je způsoben zejména opoziční smlouvou ČSSD a
ODS. (Listopad 1998)
OVV
př. Chromíková navrhuje, ţe je potřeba doplnit, kde spolupráce mezi ČSSD a ODS končí. Př. Máša doporučuje, aby dohoda na Praze 8 byla porovnána s obdobnou dohodou uzavřenou na Praze 10.
Návrh rozpočtu připravil tajemník př. Pokorný, podkladem pro sestavení byly zkušenosti z minulého roku.

Zaloţení MO Ďáblice
Tak po několika letech, kdy v ČSSD na Praze 8 jiţ byly dané jednotlivé místní organizace a jejich činnost a
počet se neměnil, se dostáváme k tomu, ţe můţeme informovat o zaloţení nové místní organizace. Ta vzniká v Ďáblicích a jejím předsedou se stal zatím prozatímně Marcel Janek, který přibliţně jeden rok působil
v MO Kobylisích. Na zahajovací schůzce se sešli čtyři členové, jeden člen, který je členem ČSSD v Praze 9,
ale chce přestoupit do MO v Ďáblicích a jeden host, který si zatím přeje být pouze sympatizant. Diskuse byla
velmi rozsáhlá a jednalo se především o komunálním programu. Zde se objevily první konkrétní body, které
pravděpodobně v budoucnu budou naplňovat komunální program této organizace. Po dohodě s OVV organizace vydá opakovaně inzerát do Ďáblického zpravodaje. Doufejme, ţe tento inzerát přiláká nějaké další členy. Přejme jim hodně štěstí v nelehké práci zakládající organizace.

Plánované akce
ÚNOR
MO Karlín a MO
Libeň
Klub zastupitelů
MO Kobylisy

3.2.
9.2.
10.2.

Klub deskových her 11.2.
MO Bohnice
OVV Praha 8

17.2.
18.2.

MO Čimice
24.2.
Bytová poradna při 24.2.
ČSSD Praha 8
Klub deskových her 25.2.

18:00 Zenklova 27,
sekretariát
18.00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 ????
18:00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 ????
17:00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 Zenklova 27,
sekretariát

BŘEZEN
MO Karlín a MO
Libeň
Klub zastupitelů
MO Kobylisy

3.3.
9.3.
10.3.

Klub deskových her 11.3.
MO Bohnice
17.3.
Bytová poradna při 17.3.
ČSSD Praha 8
OVV Praha 8
18.3.
MO Čimice
24.3.
Klub deskových her 25.3.

18:00 Zenklova 27,
sekretariát
18.00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 ????
17:00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 Zenklova 27,
sekretariát
18:00 ????
18:00 Zenklova 27,
sekretariát

Druhé

číslo, ročník

V.
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Zpráva z krajské konference
Jan Vašek, tajemník obvodní organizace

Jednání zahájil př. Hulinský, návrh programu KK delegáti schválili.
Následně delegáti zvolili pracovní předsednictvo, mandátovou, volební a návrhovou
komisi KK.
Delegáti vyslechli a schválili zprávy předsedy KVV (př.Hulinský), předsedkyně KKK
(př. Kleslová), hospodaření KVV (př. Klíma), Klubu zastupitelů ZHMP (př. Slezák),
Poslaneckého klubu PS PČR (př. Svoboda), činnost odborných komisí (př. Halová).
Následovaly volby, v nichţ byli zvoleni tito kandidáti:
Předseda KVV Praha – př. Petr Hulinský (Praha 10)
Místopředsedové KVV – př. Karel Klíma (Praha 7), Radmila Kleslová (Praha 10), Daniel Hodek (Praha 1), Miroslav Poche (Praha 3), Gabriela Kalábková (Praha 5), Karel
Březina (Praha 9), Miroslav Svoboda (Praha 11).
Předseda KKK – př. Petr Ibl.
Členové KKK – př. Kuthan, Přibyl, Masopust, Matonoha, Sedlák, Táborský, Tampa, Vůjtěch.
Náhradníci KKK – př. Horálek, Mandík.
Člen ÚKK – př. František Adámek ; náhradník ÚKK – př. Robin Tampa.
Člen P ČSSD – př. Petr Hulinský ; náhradník P ČSSD – př. Miroslav Svoboda.
Člen ÚVV – př. Karel Březina ; náhradník ÚVV – př. Petr Ibl.
Delegáti XXXV. Sjezdu – př. Pavel Hodek, Petr Ibl, František Kadleček, Karel Klíma, Michal Linc, Jiří Metelec, René Pekárek, Lukáš Plachý, Drahoslav Matonoha, Karel Březina, Petr Serafín.
Náhradníci XXXV. Sjezdu – př. 1. Milan Bartoloměj, 2. Miffek Ondřej, 3. Lubomír Vojtěch, 4. Oleg Gubin.
Senioři XXXV. Sjezdu – př. Jaroslav Kánský, Zdeněk Růţička.
Dále schvaluje členy a náhradníky KVV:
Obvod č.

Jméno
Člena:
Ivan
Jiří
Michal
Karel
Michal
René
Jaroslav
Milan
František
Antonín
Vítězslav

Příjmení náhradníka:

Jméno náhradníka:

OVV P-1
OVV P-2
OVV P-3
OVV P-4
OVV P-5
OVV P-6
OVV P-7
OVV P-8
OVV P-9
OVV P-10
OVV P-11

Příjmení
Člena:
JUDr. Solil
Mgr. Dientsbier
Kucián
Ptáčník
Šesták
Ing. Pekárek
Kopecký
Bartoloměj, MBA
MUDr. Kolínský
Ing.Weinert, CSc.
Bílek

Koníčková
Řečinský
Gregor
Trub
Mgr. Stupčuk
PhDr. Nefe
Ševčík
Ing. Škoda
Ing. Kabeš
Ing. Matonoha

Dagmar
Roman
David
Pavel
Štěpán
Ivan
Zdeněk
Martin
Miroslav
Drahoslav

OVV P-12

Marhoul

Jan

Baumgartner

Pavel

OVV P-13
OVV P-14
OVV P-15

Ing. Mareček
Ing. Zadina
MUDr. Trková

Aleš
Zdeněk
Jana

MUDr. Dostál
Kalistová
Němec

Robert
Michaela
Alan

Na předsedu ČSSD byl navrţen př. Paroubek, na statutárního místopředsedu př. Sobotka, na místopředsedy ČSSD př. Hulinský, Vaňhová, Onderka, Zaorálek, Škromach.
V diskusi vystoupil př. Paroubek a konstatoval, ţe by bylo velmi dobré, kdybychom za dva roky vyhráli volby
v Praze. Př. Poche informoval o spolupráci s naším obvodem zejména v otázce nájemních smluv v domově
důchodců v Bohnicích a poděkoval za ni. Vyzdvihl důleţitost této otázky, stejně jako velmi pozitivní ohlas
na fungování bytové poradny na Praze 8.
Další pozitivní skutečností je vydávání časopisu „Čas volby“ a našeho Interního zpravodaje. Nejen tyto materiály, ale i mnoho dalších je k dispozici nejen členům, ale i veřejnosti na sekretariátu Prahy 8.
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Fotografie z Krajské konference

Fotografie poskytl Ing. Petr Pokorný

Sloţení výborů a komisí Rady Městské části Praha 8
Ze uvádíme přehled členů jednotlivých komisí Rady
p. Martin Dluhoš (MO Čimice)
Městské části Praha 8, na které se můţete obracet, po- 9. komise RMČ pro bezpečnost a veřejný pořádek
kud budete potřebovat pomoci v oblasti jejich působnosp. Ing. Milan Hejkrlík (MO Libeň)
ti.
p. Roman Minařík (MO Libeň)
10. dopravní komise RMČ
1. redakční rada „OSMIČKA“
p. Ing. Petr Kilian (MO Bohnice)
p. Roman Petrus (MO Kobylisy)
p. Ing. Daniel Rödig (MO Karlín)
11. komise RMČ pro výchovu a vzdělávání
2.bytová komise RMČ
pí Ing. Lenka Majerová (MO Kobylisy)
p. Roman Petrus (MO Kobylisy)
pí Eva Rudová (MO Kobylisy)
p. Zdeněk Ševčík (MO Bohnice)
12. protidrogová komise RMČ
3. komise RMČ pro obecní majetek
pí Ing. Lenka Majerová (MO Kobylisy)
p. Ing. Daniel Rödig (MO Karlín)
13. komise RMČ pro památkové zóny
p. Mgr. Radim Zátopek (MO Kobylisy)
p. Ing. Daniel Rödig (MO Karlín)
4. komise RMČ pro územní rozvoj
p. RNDr. František Matyáš (MO Bohnice)
p. Roman Petrus (MO Kobylisy)
14. komise RMČ pro národnostní menšiny
p. Mgr. Radim Zátopek (MO Kobylisy)
pí Kateřina Kubešová (MO Libeň)
5. komise RMČ pro ţivotní prostředí
p. Jaroslav Šikula (MO Bohnice)
p. Ing. Petr Kilian (MO Bohnice)
15. kontrolní výbor
6. sociální a zdravotní komise RMČ
p. Roman Petrus (MO Kobylisy)
pí Ing. Lenka Majerová (MO Kobylisy)
p. Zdeněk Ševčík (MO Bohnice)
pí Jana Štollová (MO Bohnice)
16. finanční výbor
7. kulturní komise RMČ
p. Ing. Daniel Rödig (MO Karlín)
p. Roman Petrus (MO Kobylisy)
p. JUDr. Ing. Tomáš Novotný(MO Kobylisy)
p. Martin Hacker
17. Cyklistická komise
8. komise RMČ pro informatiku
p. Zdeněk Ševčík (MO Bohnice)
p. Ing. Milana Hejkrlík (MO Libeň)

Druhé číslo, ročník V.
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Informace z Rady Městské části Praha 8
Prosinec 08
- Rada Městské části schválila zástupce zřizovatele do všech školských rad základních škol zřízených Městskou částí. Toto jmenování navrhla školská komise.
- Rada se přihlásila do systému Hl. m. Prahy na poskytnutí dotací Hl. m. Prahy v sociální oblasti, konkrétně
se jednalo o projekt Podpora městských částí v sociální oblasti.
- Rada schválila prodej tzv. Libeňského podzámčí. Obě budovy, které se nacházejí v těsné blízkosti Libeňského zámku, byly předmětem výběrového řízení, kde nevyhrávala cena, ale kde hlavním kritériem byl projekt kupujícího. Projekt byl zaměřen na hotel a restauraci a ve výběrovém řízení se přihlásil jediný zájemce.
Záměr prodeje půjde do Zastupitelstva.
Leden 09
- Rada Městské části schválila oznámení otevřeného výběrového řízení. Jedná se o potřebu získat Software
pro evidenci bytů a nebytů v domech ve vlastnictví Městské části Praha 8.
- Akciová společnost WEKOSA, která provozuje na Městské části sázkové hry, je povinna část svých zisků
předat na veřejně prospěšné účely. Společnost se rozhodla částku 250 000,- poskytnout Městské části
Praha 8, která tuto částku dále poskytla příspěvkové organizaci Obvodní ústav sociálně-zdravotních sluţeb
na sociální a zdravotní účely.
- Rada vyzvala opět jen několik firem, aby se zúčastnily výběrového řízení s předmětem plnění Poskytování
právních sluţeb odboru výstavby UMČ Prahy 8.
- Rada městské části se rozhodně postavila k výstavbě v Troje - Bohnicích, konkrétně v oblasti
K Pazderkám, Lodţská, Mazurská, Pomořanská, Čimická, Glowackého, Lehninská. Vzhledem k tomu, ţe
developeři opakovaně ţádají o povolení výstavby, tak Rada městské části vydala vyjádření, kde s touto zástavbou nesouhlasí.
- Rada Městské části vypsala výběrové řízení na místa ředitelky základní školy Invalidovna (dnes Petra
Strozziho) a ředitele Mateřské školy Na Přesypu. Obě dosavadní řiditelky odešly do důchodu.
- Rada schválila návrh rozpočtu a předala jej ke schválení zastupitelstvu.
- Rada schválila první větší vlnu tzv. privatizace. Byla schválena více jak dvacítka domů, které se podstupují
k rozhodnutí zastupitelstvu.

Informace z komisí rady Městské části Praha 8
Dopravní komise (Daniel Rödig)
Dopravní komise RMČ Praha 8 (DK) se konala dne
14. ledna 2009. Na jejím jednání proběhla informace o akcích, jejichţ realizace je plánována
v nejbliţším období. To je případ výstavby horkovodu
v ul. Novákových. U vstupu do metra Palmovka začaly přípravné práce, odbor dopravy má snahu zkoordinovat práce tak, aby byly dokončené před započetím
stavby obchodního a rezidenčního centra na Palmovce (na místě stávajícího autobusového nádraţí). Na
jednání DK zazněla informace o výměně tramvajového tělesa a trakčního vedení v ul. Střelničná od Klapkovy aţ na konečnou Ďáblice. Ta je plánována
v termínu květen – říjen. Práce budou prováděny po
etapách, dojde ke značnému omezení dopravy a výluce tramvají, bude zavedena náhradní autobusová
doprava. Při opravě tramvajového tělesa v ul. Klapkova kolem obratiště TRAM Březiněveská – Zdibská
budou zřejmě zřízená odstavná stání v ul. Čumpelí-

kova. Příští zasedání DK se bude konat dne 18.
března.
Majetková komise (Daniel Rödig)
První letošní jednání Komise RMČ Prahy 8 pro obecní majetek (MK) se uskutečnilo dne 13. ledna. Na
svém jednání MK projednávala ţádost o prodej pozemku v Bohnicích za účelem výstavby jednopodlaţního objektu občanské vybavenosti s uţitnou plochou 150 - 250 m2 pro provoz kadeřnictví a solária.
MK uskutečnění tohoto prodeje nedoporučila. MK
dále projednávala ţádost o pronájem části střechy
na objektu Cafourkova 5/523, 181 00 Praha 8 –
Bohnice, za účelem umístění antény. K této ţádosti
se MK postavila kladně. MK na svém jednání projednávala ţádost o převedení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Libni v ulici Novákových, kde je nyní
provozována restaurace, na jiného nájemce. Tuto
ţádost MK doporučila. Dále se MK zabývala ţádostí
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o pronájem nebytových prostor v Karlíně. MK doporučila pronájem těchto prostor řešit formou Anonymní
soutěţe. MK dále zaujala kladné stanovisko k ţádosti
o převedení „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“
týkající se nebytových prostor v Libni, na jiného nájemce. MK projednávala i ţádost o pronájem nebytových prostorů o celkové podlahové výměře 25 m2
v objektu na Stříţkově. MK ţádost doporučila.
V prostorách tak bude sklad náhradních dílů pro
opravy praček“, za nájemné 250,- Kč/m2/rok. Vzhledem k omezenému místu jsou zde uvedeny pouze
některé body jednání MK. Celý zápis je pro zájemce
připraven k nahlédnutí v Grabově vile. Příští jednání
komise pro obecní majetek Rady Městské části Praha
8 se uskuteční dne 10. února 2009.
Finanční výbor (Daniel Rödig)
První letošní jednání Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 8 (FV) se konalo dne 13. ledna. Na
jeho jednání byl přizván radní MČ Praha 8, JUDr.
Penk, který seznámil FV ZMČ s návrhem rozpočtu na
rok 2009 a rozpočtového výhledu MČ Praha 8 do
roku 2011. Na jednání FV jeho členové vzali na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních.
Na program jednání FV bylo zařazeno i projednání
bodu týkajícího se odpisu nedobytné pohledávky firmy GLODIT GROUP. V rámci projednávání tohoto bodu se rozpoutala obšírná diskuse. Vzhledem k tomu,
ţe na firmu je pro nedostatek majetku vyhlášen konkurz a pohledávka je jiţ promlčena, není pravděpodobné, ţe by MČ Praha 8 při vymáhání dluţné částky
dosáhla úspěchu. Z tohoto důvodu FV doporučil ZMČ
schválit prominutí a odpis nedobytné pohledávky.
Snad nejvýznamnějším bodem jednání FV bylo schválení Návrhu rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2009 a rozpočtového výhledu MČ Praha 8 do roku 2011. Tento
materiál byl projednáván v několika posledních schůzích FV a nyní byla projednávána jeho finální podoba.
Vzhledem k vývoji jednotlivých ukazatelů v průběhu
několika posledních let se členové FV ZMČ dohodli,
ţe schůze výboru v letošním roce budou čtvrtletně
zaměřeny na čerpání rozpočtu jednotlivých správců
rozpočtových kapitol za jejich účasti. Nicméně materiál byl projednán a doporučen ZMČ ke schválení.
Termín dalšího jednání FV byl stanoven na pondělí 9.
února.
Bytová komise (Roman Petrus)
Bytová komise v lednu se zabývala převáţně klasickými případy a jednotlivostmi, které není moţné
vzhledem k osobním údajům zveřejňovat. Jedním
z dřívějších bodů, které však stojí za to připomenout,
je „Podnikání v bytech Městské části“. Přibývá totiţ
ţádostí o souhlas s podnikáním v bytě. Pokud jde
pouze o tzv. korespondenční adresu je nutno toto

strpět – podle ţivnostenského zákona je u fyzické
osoby místem podnikání trvalé bydliště a není třeba
souhlas vlastníka. Odlišná je situace u dalších forem
podnikání jako s.r.o. a podobně – zde je nutný souhlas vlastníka objektu. Zásadní přístup je ten, ţe byt
je určen k bydlení a souhlas zde nevydávat.
V Tausiggově ulici v Kobylisích pak Bytová komise
doporučila všem nájemníkům sníţit na jeden měsíc o
20 procent nájemné z důvodů náročné rekonstrukce,
která sníţila jejich komfort bydlení.
Sociální a zdravotní komise (Lenka Majerová)
Dne 12.1.09 komise projednávala nový provozní řád
v sociálních a azylových bytech. Vzhledem
k problémům s klienty sociálních a azylových bytů po poradě s ředitelkou OÚSS PhDr. Holou, je třeba
zpřísnit podmínky pro klienty, kteří neplatí nájem, nedbají pokynů sociálních pracovníků OÚSS a sociálního odboru - sociálně právní ochrany dětí. Komise
s nově upraveným řádem pro sociální a azylové byty
souhlasí.
Na ţádost bytového odboru byla projednána ţádost o
byt občanky MČ P8 , která pobírá částečný invalidní
důchod a soc. dávky dle zákona o pomoc v hmotné
nouzi- je v evidenci ÚP. Komise doporučila zváţit bytovému odboru projednání v bytové komisi přidělení
přiměřeného bytu pro 1. osobu s přihlédnutím téţ
k finančním moţnostem a pokud by byt byl přidělen,
doporučuje se uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou. Dále se řešila ţádost vedoucího odboru sociálních věcí z MÚ Černošice, ve věci zajištění refundace
finančních prostředků za poskytování pečovatelské
sluţby pro p. Holuba, trvale bytem na Praze 8. Komise byla seznámena s tím, ţe byly uvolněny finanční
prostředky na zajištění ubytování klientů bez domova
v ubytovnách
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
(Milan Hejkrlík)
Lednová schůze bezpečnostní komise se nesla ve
smutné atmosféře, neboť 8. ledna 2009 zemřela
dlouholetá tajemnice komise mgr. Hana Strobachová. Členové komise uctili její památku minutou ticha.
Komise také vzala na vědomí ustanovení nové tajemnice -- paní Miroslavy Králové. Komise se dále jako
obvykle zabývala podněty občanů a podnikatelů na
Praze 8 týkající se svěřené oblasti, tj. zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. V návaznosti na tyto
podněty byl poţádán zástupce Policie České republiky o častější provádění preventivně bezpečnostních
akcí zaměřených na dodrţování veřejného pořádku
sociálně slabších skupin obyvatelstva v Karlíně. Ze
strany Policie bylo přislíbeno pořádání dvou celoplošných bezpečnostních akcí měsíčně a dvou lokálních

Druhé číslo, ročník V.

bezpečnostních akcí kaţdý měsíc v Karlíně a Libni.
Dále bylo diskutováno dodrţování vyhlášky hl. m.
Prahy, která zakazuje konzumaci alkoholu poblíţ
zastávek hromadné dopravy, neboť členové komise
nezaznamenali snahu o její dodrţování. Předseda
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komise proto vyzval Městskou policii, oddělení pro
Prahu 8, aby se na dodrţování této vyhlášky více zaměřila a navrhl uspořádání bezpečnostní akce u stanice metra Palmovka v součinnosti se ţivnostenským odborem MČ Praha 8.

Co se stalo a stane na Praze 8
Stop dalším obchodním domům
Velké, dosud nezastavěné parcely na území Prahy 8,
zůstanou zřejmě i nadále prázdné. A to i přes fakt,
ţe o ně projevují zájem investoři, kteří by zde chtěli
stavět nové obchodní domy. Radní osmé městské
části totiţ nedoporučili vyuţívat k obchodním aktivitám šest ze sedmi velkých pozemků. Souhlas byl
projeven pouze v jednom případě, a to v Libni při
ulici Sokolovská, kde jsou v současné době stavebniny. Souhlas byl udělen pod podmínkou, ţe vyuţití
prostoru bude v souladu s územním plánem a nebudou se zde kácet ţádné stromy. Důleţitější však je,
ţe radní nesouhlasili s postavením obchodů ve třech
lokalitách v Bohnicích, ve dvou v Kobylisích a v jedné lokalitě v Libni. Zde se jedná o zelené plochy s
parkovišti a o plochy, kam radní nechtějí rozšiřovat
výstavbu. Příkladem mohou být pozemky v Bohnicích jiţně od ulice Podhajská pole a východně od
ulice Bukolská, pozemky mezi ulicemi Střelničná a
Davídkova v Kobylisích či vnitroblok panelových domů u ulice Taussigova v Kobylisích. Místní obyvatelé
mohou být ujištěni, ţe v souladu se současnou koncepcí zachovávat zelené plochy, zejména pak na
sídlištích, budou radní vţdy vystupovat proti jakýmkoli záměrům na zástavbu. Alespoň podle vyjádření
starosty.
Slíbit se můţe cokoliv
Některé plány, které praţští politici slíbili realizovat
do konce minulého roku, by se daly shrnout do onoho známého: „Sliby – chyby“. Nové stanice metra,
odpadkové koše v metru, ubytovna pro neplatiče na
Bohdalci nebo validátory pro karty Praţana opencard. A jak to tedy s avizovanými změnami nakonec
dopadlo? Například slib, na nějţ naletěli a na jehoţ
realizaci se mnozí obyvatelé Prahy těšili. Jedná se o
dříve avizované častější intervaly metra na trase „C“.
115 sekund slibovalo vedení Prahy. Ale realita? Do
Letňan od ledna jezdí jen kaţdá druhá souprava.
Důvod? Šetrnost dopravního podniku a nevytíţenost
linky. Dalším slibem vedení Prahy bylo navrácení
odpadkových košů zpět do metra. Odtamtud byly
koše odstraněny v obavě před moţným teroristickým
útokem. Podle slibu, kteří odpovědní učinili, jich mě-

lo přibýt 150. Ano, odpadkové koše skutečně přibyly. Jenţe pouze kolem 70. Dalším slibem byla moţnost nabití karty Opencard jen na některých místech. A umístění validátorů (přístroje na dobíjení
Opencard) nabralo zpoţdění na všech třech linkách
metra. Ve stanicích jich nyní funguje jen 29. Bez nabití nelze opencard pouţívat k jízdě v MHD. Původní
sliby hovořily o umístění 80 funkčních validátorů do
konce roku 2008. V současné době je jich zhruba o
50 méně. Mluvčí se teď snaţí situaci zachránit tvrzením, ţe problémy to nezpůsobí, protoţe současný
počet přístrojů je zatím dostačující. Dalším ne zcela
realizovaným plánem byla výstavba ubytovny pro
neplatiče nájemného. Ta měla fungovat na Praze
10, a to uţ loni v lednu. Původní termín byl posunut
na červenec. Nicméně skutečnost je taková, ţe koncem prosince ubytovnu uţívaly jen dvě rodiny. A jak
je to s avizovanou moţností platit poplatky
v nemocnicích přes SMS? V dubnu Všeobecná fakultní nemocnice vyšla vstříc svým pacientům a zavedla placení regulačních poplatků prostřednictvím
SMS. Tehdy se řada zdravotnických zařízení nechala
slyšet, ţe zajistí stejnou sluţbu. Nestalo se tak. Nebylo by nakonec lepší poplatky zrušit?
Bude jízdné ještě draţší?
Podle praţských sociálních demokratů nepodporuje
vedení města rozvoj městské hromadné dopravy
(MHD). To naopak vytvořilo podmínky, které vedou k
redukci linek MHD a ke zhoršení komfortu cestování
pro Praţany. Od ledna zredukoval dopravní podnik
počet spojů na většině linek a provoz omezuje také
metro. Je to důsledek rozhodnutí vedení města, které v rozpočtu na tento rok schválilo na městskou
hromadnou dopravu zhruba o čtvrtinu peněz méně
neţ vloni. Dopravní podnik tak nemá jinou moţnost
neţ zhoršit úroveň cestování.
Toto nařčení ale vedení města odmítá. Podle městského radního pro dopravu Radovana Šteinera
(ODS) k omezení spojů hromadné dopravy nedochází. Ale faktem i přes toto ubezpečení zůstává, ţe dopravní podnik musel sníţit počet nedělních spojů o
celou čtvrtinu. Provoz na počátku tohoto roku omezi-
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lo také praţské metro. Na trase A a B od ledna jezdí
v neděli soupravy podzemní dráhy místo po 7,5 minuty aţ po deseti minutách. Na trase C v úseku Ládví - Letňany jezdí v pracovní dny uţ pouze kaţdá
druhá souprava. A v této souvislosti nikdo neví,
kam aţ omezování městské hromadné dopravy bude pokračovat. Vedení města by k tomuto závaţnému problému mělo zaujmout jasné stanovisko. Prozatím se tak ale nestalo a obyvatelé Prahy mohou
jen doufat.
Developerské projekty nabraly zpoţdění.
Některé stavby měly být hotovy uţ v minulém roce,
nicméně jejich realizace nabrala zpoţdění. Další
zůstávají jen na papíře. Finanční krize se na poli
realitního trhu začala projevovat uţ v druhé polovině loňského roku. Aţ nyní ale někteří developeři
přiznávají, ţe vše nejde tak, jak si naplánovali. Problémy a zastavení projektu uţ přiznala také společnost Ablon. Ta posunula začátek třetí fáze kancelářského projektu Meteor Centre v praţském Karlíně i
další kancelářskou budovu May House na Pankráci.
Společnost ECM Real Estate Investment se dokon-

ce na letošní rok rozhodla zmrazit většinu svých
plánovaných staveb. Je připravena prodat i dvě výškové budovy na Pankráci.
Rok 2008 byl v řadě segmentů komerčních nemovitostí velmi úspěšný, na trh bylo uvedeno velké
mnoţství nových ploch. V tomto roce se ale v důsledku omezeného mnoţství finančních prostředků
očekává pokles nabídky.
Skanska jede!
Stavební firma Skanska zahájila výstavbu 44 bytů v
komorním projektu POD VODÁRENSKOU VĚŢÍ v Praze 8. Je na dohled od stanice metra Ládví. Cesta
autem odsud do centra trvá asi čtvrt hodiny. V místě se nachází občanská vybavenost včetně nákupního a zábavního centra s multikinem, aquaparkem
a zimním stadionem. Čtyřpatrový bytový dům nabídne byty od 1+kk do 3+kk (39-88,5 m2). Dva z nich
v 5. podlaţí jsou navrţeny s velkými střešními terasami. Součástí kaţdého bytu je sklepní kóje a balkon, lodţie či terasa, k těm větším náleţí i garáţové
stání. Všechny byty budou nadstandardně vybaveny
a lze je upravit podle poţadavků zákazníka.
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