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Bez reklamy

GOOGLE MAPS

Ještě před pár dny stál
u Barrandovského mostu
obří billboard. Město ho
ale nechalo odstranit. Zasadila se o to i petice poukazující na význam sochařského díla v jeho blízkosti.
Vedle mostu je totiž umístěna plastika Rovnováha
od sochaře Josefa Klimeše.
Reklamní nosič dílo částečně zakrýval.
MET

Více pacientů
i kvůli počasí
V pražské záchranné stanici pro volně žijící živočichy v první polovině tohoto roku nově přijali k ošetření 2560 pacientů, tedy
více než loni. Asi polovina
z nich byla nesamostatná
mláďata. „Počty zvířecích

mláďat v péči pracovníků
záchranné stanice může
zvyšovat i počasí,“ uvedla
mluvčí městské
organizace Lesy hlavního
města Prahy Petra Fišerová. Například při vysokých venkovních teplotách vyskakují ptáčata
z rozpálených hnízd. Problémy způsobují rovněž
silný vítr či bouřky. ČTK

Namísto opravy podchod
zasypali. Ztratil opodstatnění

Web nejprve sliboval rekonstrukci.
Město ale rozhodlo
o zrušení tunelu.

Portál Opravujeme.to informuje o dopravních omezeních na klíčových komunikacích v Praze. U každé akce
jsou uvedeny také informace
o konkrétní podobě prací.
V případě podchodu u zastávky Nové dvory v ulici Novodvorská v Praze 12 ale byly informace poněkud matoucí.
Původně totiž na informačním portálu visela informace, že probíhá pouze údržba
podchodu. To ostatně tvrdila
také cedule u staveniště.
V době, kdy začali dělníci
podchod plnit betonem, začalo být zřejmé, že o rekonstrukci v žádném případě nejde. V tu chvíli se o situaci zainzerce

čal zajímat také čtenář deníku Metro Marek L. Guspan.
„Myslel jsem si, že dělníci
podchod opraví a bude se nadále používat. Pokud se ruší,
bylo by dobré lidi informovat, a to i o tom, co s místem
bude dál. Má tudy totiž vést
metro, a je tedy více než jisté,
že se na místě bude v budoucnu opět stavět,“ diví se
Guspan, který deníku Metro
poslal také fotografii z místa.
Získává za ni odměnu ve výši
300 korun.
Podle místostarostky městské části Praha 12 Evy Tylové
o zrušení podchodu věděli na
radnici už od začátku. Podchod totiž údajně občané nijak zvlášť nevyužívali, i kvůli
jeho špatnému stavu. „Rekonstrukce, která by se vyšplhala
do řádu milionů korun, by
tedy byla zbytečná a nehospodárná,“ říká Tylová.
Podle Technické správy komunikací (TSK) se však oprav-

foto za

300
Kč
Stále je patrné, kde pochod v Novodvorské byl.

MAREK L. GUSPAN

du původně s rekonstrukcí
počítalo. Mluvčí TSK Barbora
Lišková tvrdí, že došlo k zastavení opravných prací na základě žádosti magistrátu.
„Vzhledem k technickému
stavu podchodu měla být příprava ke zrušení započata
ihned. V těchto místech
vznikla již v minulosti bezpečná úrovňová pěší vazba
a podchod tak ztratil své
opodstatnění,“ uvedla pro deník Metro Lišková. Dodala, že
informace na Opravujeme.to
je již ve správném znění.
Původně totiž na informačnímu portálu stálo, že úpravy
podchodu mají spočívat v přestavbě poškozených schodišť, nahrazení rozpadlé
omítky novým keramickým
obkladem a obnovení nezpevněných povrchů. Informace
na portálu visela ještě před
pár dny. Tudíž v době, kdy
byl pochod již evidentně zabetonovaný. NAC

Černý odběr. Třeba lednička v křoví
V listopadu spustila městská
společnost Technologie hl.
m. Prahy (THMP) do ostrého
provozu chytrá zapínací místa na území celé metropole.
Díky nim umí spínat veřejné
osvětlení přímo ze svého dispečinku nebo identifikovat
a okamžitě reagovat na jakýkoliv jeho nestandardní stav,
včetně černých odběrů. I díky
tomu klesá počet telefonických hlášení poruch na veřejném osvětlení.
Odhalit neoprávněné odběry elektrické energie je
THMP schopna díky nastavení prahových hodnot proudu, které u všech zapínacích
míst kontinuálně vyhodnocuje. „Hranice překročení byly
nastaveny podle provozních
hodnot vždy za poslední kvartál. Dispečer THMP tak nyní
dokáže sledovat, zda se některý odběratel neoprávněně ne-

Více úkolů

Dispečerský tým by se měl
kvůli nárůstu agendy nadále
rozšiřovat.
●

Dispečink společnosti Technologie hl. m. Prahy

napojil na zdroj energie, který patří městu a slouží pro napájení veřejného osvětlení,“
uvedl Jan Chabr, radní pro oblast majetku.
„V praxi to funguje tak, že
dispečer, který zapínací místo monitoruje, nejprve provede kontrolu, zda překročení

Od letošního roku totiž
kromě veřejného osvětlení
a městského kamerového
systému monitoruje i světelná signalizační zařízení a do
budoucna i Technologiemi
nově budované městské
fotovoltaické elektrárny.

THMP

hodnot nesouvisí například
s již nahlášenou poruchou.
Pokud takové souvislosti nezjistí, vyšle do dané oblasti
havarijní posádku, která má
za úkol oblast fyzicky zkontrolovat,“ vysvětlil Tomáš Jílek, předseda představenstva
THMP, a na základě zkušenos-

tí dodal, že černými odběrateli bývají například maringotky. Ale uvádí i jiné kuriózní situace, kdy se například v oblasti Jižní spojky k veřejnému osvětlení připojila „domácnost“ lidí bez domova
v nedalekém křoví zařízená
ledničkou i televizí. MET

