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PŘEDSTAVUJEME: Odbor územního rozvoje
ÚMČ Praha 11

dbor územního rozvoje (OÚR)
O
vykonává činnosti související s rozvojem městské části Praha 11. To se týká

jak celkové koordinace nové výstavby
na Jižním Městě na volných rozvojových plochách, převážně na místech,
kde byla výstavba původně plánována,
a dosud nerealizovaná, tak i stávající
zástavby bytových domů a jejich regenerace i úpravy okolního prostředí.
Odbor územního rozvoje konzultuje
s investory jejich záměry a projekty,
informuje o nich občany, v oblasti nové
výstavby připravuje podklady pro rozhodování příslušných činitelů městské části
Praha 11. Zpracovává podklady pro
změny a úpravy územního plánu Prahy
11. Připravuje k projednání studie
a dokumentace pro územní rozhodnutí.
Zadává vypracovat, případně sám
vypracovává koncepční i dílčí materiály
pro rozvoj městské části Praha 11. Mezi
zásadní dokumenty, které byly pro

Prahu 11 pořízeny, patří Strategická
urbanistická studie, která určila hlavní
cíle budoucího rozvoje naší městské
části, a Studie regenerace Jižního Města,
která se věnovala stávající bytové zástavbě a stanovila zásady pro její regeneraci.
Ty se týkají nejen zlepšování stavu bytových domů, ale i prostředí – zeleně,
veřejných prostranství, parkování apod.

Balonstory

příjemných dnech před Velikonocemi
V
jednal přípravný štáb Balonstory 2006.
Tahle stále oblíbenější akce, jakási moderní
forma pouti, dobře padnoucí novotvaru zvanému Jižní Město, se bude letos konat
v sobotu 10. června. Při přípravě nemohl
samozřejmě chybět Martin Hlušička, představitel firmy axis m, která z pověření úřadu
naší městské části vše organizačně zabezpečuje. Ochotně odpověděl na doslova pár otázek.

Jaká bude letošní Balonstory?
Určitě hezká. Zařadili jsme do programu
všechno, co se osvědčilo, co bylo úspěšné již
v minulých letech. Kluci a holky se tak opět
setkají s vystoupeními svých vrstevníků na
pódiu a s přibývajícími hodinami si přijdou
na své i ti starší. Znalci ocení i kvalitu přenosu a reprodukce, uplatníme totiž náš šestikanálový mixážní pult. Zajímavou nabídku
zejména pro malé, ale v lecčems i pro ty
velké „děti“ bude mít pražský hasičský
záchranný sbor i sbor dobrovolných hasičů
z městské části, česká i městská policie.
Možná se setkáme také se vzorkem činnosti
klubů vojenské historie. Těšíme se na tradiční účast moderátora z Rádia Blaník. Dojde
ke slosování soutěže, jejíž otázky přinese
příští číslo zpravodaje Klíč. Ceny, věnované
firmou T-Mobile, generálním partnerem
Balonstory, stojí za to. Stejná firma, která je
také generálním partnerem českého národního týmu na letošním mistrovství světa
v kopané, zaštiťuje i třetí ročník akce Město
na kolech, probíhající paralelně s Balonstory. Centrální park v části bližší ke stanici
metra Opatov, kde se Balonstory tradičně
■

OÚR vydává rovněž stanoviska k úpravám, které souvisejí se změnou využití
objektů, jejich vzhledu a vlivu na okolí.
Pracovnice odboru poskytují informace související s rozvojem městské
části Praha 11 a její regenerací.
V této oblasti mohou nabídnout i cenné
informace a rady týkající se regenerace
bytových objektů.
OÚR spravuje Fond podpory regenerace Jižního Města, z něhož se podle
určitých zásad poskytuje finanční podpora majitelům panelových domů na
opravy, a nejlépe na celkové regenerace
domů. Pracovnice OÚR s žadateli o tyto
podpory konzultují, vyhodnocují žádosti a předkládají je k příslušnému projednání. Po schválení těchto podpor
i nadále spolupracují s vlastníky domů
při přípravě smluv, a pak i při uvolňování finančních prostředků, neboť postup
regenerace dotyčných objektů věcně
kontrolují.
Jitka Boušková,
vedoucí OÚR ÚMČ Praha 11
Foto: autorka

Výstava na radnici
Eva Holová: obrazy – koláže

koná, dává dobré prostorové možnosti pro
takovouto širší nabídku
a pro volný pohyb třeba
i
značného
počtu
návštěvníků. Samozřejmě že bude v průběhu
zajištěno také potřebné
zázemí pro mladé i dospělé, něco na smlsnutí a zapití.
Na co se můžeme ještě, nebo snad zvlášť,
těšit?
Všichni se samozřejmě těšíme na balóny,
vhodné „letové hodiny“ ráno a večer nám
už několikrát nebyly svým klimatem nakloněny… Připomínám, že se kdysi létalo v jiné
části roku, ovšem méně výhodné pro větší
účast návštěvníků, a hlavně, že jihoměstská
parková story je skutečně dnes už chápaná
spíš jako příjemné „pouťové“ setkávání než
jako jednoúčelová záležitost – start balónů.
Balónů se ovšem nezříkám a sám se na ně
moc těším. Martin Hlušička z axis m se ale
opět chápe slova: „Mezi taháky bude určitě
patřit koncert skupiny Ready Kirken, jejichž
hit ze singlu 1 + 1 je dnes už megahitem
a hity Zejtra mám, Černý brejle nebo Krasohled nemusím také představovat. Čtvrté
album, které jim právě vyšlo pod názvem Asi
se něco děje, je skutečně vyhledávané.
Frontman skupiny, Michal Hrůza, je známý
i jako autor hitu Anety Langerové Voda živá.
To všechno zní opravdu slibně. Podrobný
konečný program uvede příští číslo zpravodaje Klíč.
■

Jiří Bartoň, foto: autor

3. 5.–1. 6. 2006
Budova radnice ÚMČ Praha 11,
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno:
po a st: 8.00–17.30 hod.
út, čt: 8.00–15.30 hod.
pá: 8.00–14.00 hod.
Tel.: 267 902 323 – OŠK

Pocta hrdinům

Své padlé z Pražského povstání
v květnu 1945 a tehdy zemřelé
ruské vojáky si Praha 11 připomene dne 10. 5. 2006 od 10.00 na
chodovském hřbitově v Lečkově
ulici. Pietního aktu se zúčastní
představitelé městské části Praha
11, Svazu bojovníků za svobodu,
příslušníci čestné stráže Armády
České republiky, zástupci klubů
vojenské historie a zahraniční
delegace.

ZŠ Chodov, TJ JM Chodov
a Středočeská divize Českého
svazu tanečního sportu pořádají
soutěž v latinskoamerických
a standardních tancích

O klíč Jižního Města

Přijďte se podívat v sobotu
13. května 2006 do haly
TJ JM Chodov, Mírového hnutí.
Soutěže jednotlivých kategorií
probíhají od 9.00 do 16.00 hodin,
diváci mohou přijít po celý den.

