AKTUÁLNĚ

WERICHOVA VILA
JDE ZNOVU DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

KRÁTCE

„Rozhodli jsme se pro nové výběrové řízení z toho důvodu, že radnice
v posledních dnech dostává další a další
nabídky na správu Werichovy vily, “
konstatoval po jednání zastupitelstva
10. září starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký s tím, že o vítězi veřejné soutěže
rozhodne pouze kvalita předloženého
záměru.
Zájemci o pronájem by nicméně měli
přijít s projektem, který by byl spojen
s bývalými slavnými nájemníky vily –
Janem Werichem, Vladimírem Holanem
a rovněž hereckým „dvojčetem“ Jana
Wericha, Jiřím Voskovcem.
Nové výběrové řízení bude vypsáno
pravděpodobně ještě letos na podzim.
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Zrušení původního záměru
uzavřít smlouvu s Nadací Jana
a Medy Mládkových a vypsání
nového výběrového řízení –
tak zní rozhodnutí zastupitelů Prahy 1 ohledně budoucího
využití Werichovy vily. Cílem
je mít co nejkvalitnější projekt na využití této významné
památky.

Praha 1 se chystá vilu zrekonstruovat.

Do konce roku by pak mohl být znám
vítěz, který Werichovu vilu získá do
pronájmu na dobu deseti let. Vila však
bude muset po celou dobu pronájmu
sloužit veřejnosti v režimu muzea, nesmí tam tedy vzniknout žádné byty.
Městská část Praha 1 si Werichovu vilu
také v budoucnu ponechá ve svém majetku. „Chystáme její důkladnou opravu.

KNIHOVNA OPĚT FUNGUJE

Letos i příští rok bude fungovat knihovna na Pohořelci,
kterou původně chtělo vedení Městské knihovny v Praze
zavřít kvůli nedostatku financí. V poslední chvíli opět zasáhla radnice Prahy 1 a v zájmu svých obyvatel již poněkolikáté
uvolnila peníze z rozpočtu první městské části.
Knihovna je otevřená čtyřikrát v týdnu, od pondělí do
čtvrtka, vždy od 12 do 17 hodin. Na letošní podzim Praha 1
navíc chystá rekonstrukci přízemí objektu, kde knihovna
sídlí, a její přesunutí právě do zrekonstruovaných prostor.
Návštěvníci tak získají nejen nové zázemí, ale i bezbariérový
přístup.

PLATBY I ZA ČTYŘKOLKY

Konec bezplatného parkování tříkolek a čtyřkolek žádá
Praha 1. Majitelé těchto vozidel je totiž v čím dál větším
měřítku parkují právě v zóně placeného stání v první městské části. Zkrátka tím přicházejí místní rezidenti, kteří pak
nemají kde zaparkovat svá auta, přestože na to mají nárok.
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Snažíme se pro tento účel získat dotaci
od ministerstva kultury. I když se to ale
nepovede, jsme připraveni Werichovu
vilu opravit pouze za peníze z našeho
rozpočtu,“ řekl Lomecký. Revitalizace se
dočká také celý park Kampa, čímž bude
na území první městské části završena
série klíčových investic v posledních
letech.

KAŠNA NEBO RADECKÝ

Kašna nebo pomník maršálka Radeckého – tak vypadají
dvě varianty studie, která se zabývá budoucí podobou Malostranského náměstí. Místní obyvatelé chtějí, aby ze spodní
části náměstí zmizelo současné parkoviště. Dokonce kvůli
tomu sepsali petici, na kterou sesbírali skoro pět tisíc podpisů. Své podpisy připojili i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký
a jeho 1. zástupce Daniel Hodek. „Tato petice nám pomůže,
abychom byli silnější v jednání s magistrátem, pod který
Malostranské náměstí přímo spadá,“ konstatoval Lomecký.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Přechodné ubytování jako pomoc v sociální a bytové
nouzi poskytuje Městská část Praha 1 prostřednictvím své
ubytovny v ulici Ve Smečkách. V současnosti tam bydlí 40
lidí, přičemž kapacita je 56 míst.
Všichni ubytovaní mají podepsanou smlouvu o užívání
obytné místnosti, která platí jeden rok. Smlouvu lze poté
prodloužit. Měsíční nájemné je 60 korun za metr čtvereční.
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