
Pokračování výstavby...

O
bjektiv času

Vltavské nábřeží...
od řeky, zmizelo mentální i fyzické 
spojení s nábřežím Vltavy, jeho odde-
chovými místy a stezkami. Z lokality 
se vytratila dávná atmosféra, místo 
postrádá „příběh“ a kultivovanou 
úpravu adekvátní svému významu. 

Návrh revitalizace ulice a souvise-
jícího okolí si klade za cíl poskytnout 
architektonické řešení s vhodným 
vyvážením všech funkčních složek 
(společenská, ku lturní, doprav-
ně obslužná a rekreační), potvrdit 
a zdůraznit společenský význam 
tohoto veřejného prostoru a potlačit 
negativní účinek monumentální zdi 
a kreativně využít její prostorový po-
tenciál. Měly by vzniknout příjemné 
a pohodlné pěší trasy propojující dů-
ležité klidové veřejné prostory v dol-
ní části Zbraslavi (náměstí, Belvedér, 
Bílka) včetně posílení vazby města 
k Vltavě úpravou podchodu a přileh-
lého nábřeží a zvýraznění vstupu do 
Městské zahrady a jejího propojení 
s komunikací. 

Ulice U Malé řeky je navržena 
jako klidová obytná zóna s velkým 
podílem odpočinkové a společenské 
funkce. Plocha je v maximálním 
rozsahu řešena v jednotné niveletě 
tak, aby došlo ke zrovnoprávnění 
všech uživatelů, tedy pěších i au-
tomobilů. Velmi důležitou částí 
projektu je návrh vegetačních úprav, 
který si klade za cíl zastínit protipo-
vodňovou stěnu a vytvořit zelenou 

kulisu místům s posezením. 
Zcela nově je řešen předprostor 

Městského domu a divadla formou 
jezdeckého schodiště se solitérním 
okrasným stromem a lavicemi. 
Jako atraktivní prvek je možnost 
výhledu přes protipovodňovou zeď 
na okolní přírodní scenérii, Vltavu 
a Závist pomocí terasy umístěné na 
střeše divadla. Prostor před Měst-
ským domem a divadlem má díky 
navrhovaným úpravám šanci stát se 
náměstím.

Protažením lomové dlažby nábřeží 
skrz stávající podchod až do ulice 
U Malé řeky dojde k symbolickému 
přiblížení řeky zpět k městu. V pod-
chodu je navrženo umělé osvětlení 
(hledisko bezpečnosti) a celková 
kultivace povrchů tak, aby opět 
lákal k procházkám. Nároží ulice 
K Přístavišti je ukončeno schodiš-
těm, které podpoří svobodný pěší 
pohyb ve všech směrech. Pomocí 
jednoduchých úprav dojde k lepšímu 
propojení Městské zahrady do ulice 
U Malé řeky, zejména odstraněním 
zdi mezi dvorem a zahradou, nahra-
zením vstupních dveří transparentní 
mřížovou bránou a vhodnými vege-
tačními úpravami. 

Začátkem letošního roku vypsala 
MČ Praha – Zbraslav výběrové řízení 
pro výběr zpracovatele všech stupňů 
projektové dokumentace a počítá se 
zahájením realizace některých částí 
projektu. 

Lošetická, část ul. Zdická, Javořická, 
Vojetická a Staňkovka). Dále chybí 
část ulice Zderazská (od křižovatky 
s Karlickou po ul. Otínskou) a část 
ulic Otínská a Jelenovská.

V březnu byly zahájeny práce na 
dokončení výstavby inženýrských 
sítí v ulicích Zdická, Vojetická a části 
Javořické s předpokládaným dokon-
čením na podzim 2010. (Aktuální 
úplná uzavírka Zdické ulice v úseku 
Javořická – slepá část je naplánována 
od 18.3. do 30.4. – pozn. red.)

Da lší  v ýstavba je podmíněna 
přidělením dotace od Ministerstva 
zemědělství ČR. Žádost o ni podal 

Avizované a již předjednané změ-
ny v městské hromadné dopravě 
plánované od března se neuskuteční, 
prohlásil 8. února pražský primátor 
MUDr. Pavel Bém. Pro Praha16.eu 
to o den později potvrdil Pavel Pro-
cházka, pověřený řízením společnosti 
ROPID, s tím, že v regionu Prahy 16 
neproběhne plánovaná optimalizace 
ani přečíslování linky 246. 

Primátor Bém kategoricky odmítl 
jakoukoli možnost omezení provozu 
metra v letošním roce a zhoršení 
kvality hromadné dopravy jako 
celku: „Pro hlavní město Prahu je 
naprosto nepřijatelné jakékoli snižo-
vání rozsahu a kvality městské 

Žádné změny v MHD

Zbraslav má nové
vedení radnice

Na jednání Zastupitelstva městské 
části Praha - Zbraslav, které proběhlo 
17. února, byla zvolena novou sta-
rostkou PaedDr. Dagmar Kobylková 
(ODS), jež ve volbách do místního za-
stupitelstva v roce 2006 získala největší 
počet preferenčních hlasů. Zástupcem 
starosty byl zvolen JUDr. Radomír 
Jungbauer (ODS). 

Radním byl na konec zvolen 
většinou hlasů nezávislý kandidát 
Mgr. Karel Nedoma, ředitel ZUŠ. 
Z loňského vedení zůstává na svém 
postu radní Ing. Zuzana Vejvodo-
vá (Strana zelených). Na Zbraslavi 
tak bude působit pouze čtyřčlenná 
městská rada s jasně definovaným 
programem do řádných voleb na 
podzim 2010.

Kontakt na Radu 
MČ Praha - Zbraslav

E-mail: rada@mc-zbraslav.cz
Tel.: 257 111 888
E-maily na jednotlivé členy rady

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil,
Štěpán Vacek, DiS.

PaedDr. Dagmar Kobylková 
dagmar.kobylkova@mc-zbraslav.cz
JUDr. Radomír Jungbauer
jungbauer@mc-zbraslav.cz
Ing. Zuzana Vejvodová
zuzana.vejvodova@mc-zbraslav.cz
Mgr. Karel Nedoma
karel.nedoma@mc-zbraslav.cz

Odbor městského investora Magis-
trátu hl. m. Prahy v únoru 2010. Za 
předpokladu schválení dotace bude 
v letošním roce pokračovat výstavba 
v oblasti Na Viničkách.


