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Staré vozy budou
využívány k navý-
šení kapacity
a zkrácení interva-
lu ve špičce.

V Pražské integrované dopra-
vě bude do konce roku 2024
vyměněno 22 vlakových sou-
prav, které jezdí na příměst-
ských linkách – a to napří-
klad z Prahy do Kralup, Kolí-
na či Čáslavi. Nové vozy s ka-
pacitou 230 cestujících nahra-
dí ty dosavadní, které se pře-
sunou na jiné tratě. Vlaky na-
koupí České dráhy, které je
pro Prahu a Středočeský kraj
provozují.
„Po deseti letech opět rozví-

jíme vozový park pro železni-
ci. Abychom nalákali nové
cestující a udrželi komfort,
musíme nakupovat ty nejmo-
dernější stroje a zvyšovat ka-
pacitu přepravy,“ uvedl ná-
městek primátora Adam
Scheinherr.
Nové vlaky budou jezdit na

lince S4/U4 z Prahy do Kralup
nad Vltavou a Ústí nad La-
bem. Další část vlaků měla
být využita na lince S7 v úse-
ku Praha–Řevnice. „Avšak na
žádost Středočeského kraje
se nyní předpokládá nasaze-
ní těchto vozidel na linku
spěšných vlaků R41 Praha –

Kolín – Čáslav,“ píše se v do-
kumentu, který včera schváli-
li pražští radní. Ve špičkách
pracovního dne budou vlaky
z Prahy do Kralup i Kolína jez-
dit zdvojené a kapacita se tak
zvýší na 460 cestujících.
Vozy, které jezdí na trati

nyní, budou po nákupu no-
vých vlaků podle materiálu
využívány k navýšení kapaci-

ty a zkrácení intervalu ve
špičce na 15 minut na trati
Praha – Lysá nad Labem.
K tomu dojde po dokončení
modernizace trati v roce
2024 nebo 2025. Část vlaků
nasazovaných na lince R41
z Prahy do Kolína bude vyřa-
zena a část bude využita o ví-
kendech v rekreačním obdo-
bí na jiných tratích. ČTK
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Přijedeme kamkoliv v Čechách i na Moravě.
Likvidujeme též celé pozůstalosti.
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VEŠKERÉ HODINKY VČETNĚ PRIM, TÉŽ NEFUNKČNÍ, I DÍLY
A HODINÁŘSKÉ POZŮSTALOSTI, MINCE,
ODZNAKY, POHLEDNICE, MILITARIE,

ZNÁMKY, KNIHY A ČASOPISY,
VYZNAMENÁNÍ, BANKOVKY, HRAČKY
GRAMODESKY, NÁBYTEK DO R. 1970,
RÁDIA, LAMPY A LUSTRY, UHLÁKY,

SKLO A PORCELÁN, VÁNOČNÍ OZDOBY
A BETLÉMY I PAPÍROVÉ, MAPY,
ANGLIČÁKY, OBRAZY A GRAFIKY,

STARÉ NÁDOBÍ A NÁŘADÍ,
VZDUCHOVKY, ČTYŘLÍSTKY,
STARÉ PŘÍBORY, HRNCE

A KASTROLY, ATP.
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RÁDI VYKOUPÍME:

Nových vozů se Středočeský
kraj a Praha dočkají už v příš-
tím roce.

● Celkem deset nových vozidel
bude sloužit na linkách S6
(Praha-Smíchov – Beroun)
a S75 (Beroun–Rakovník).

● Nové jednotky s kapacitou
115 míst k sezení v 1. a 2. tří-

dě nabídnou cestujícím klima-
tizaci, bezbariérový přístup,
Wi-Fi nebo zásuvky pro dobíje-
ní drobné elektroniky.

● Nové motoráky pro PID vzni-
kají v polské železniční strojír-
ně PESA Bydgoszcz. První vozi-
dlo by se mělo objevit na tes-
tovacím okruhu ve Velimi už
na přelomu roku. MET

Nové soupravy budou mít nový vizuál. PID

Bobek obdržel
státní mongolské
vyznamenání
Mongolský prezident Uch-
ná Chürelsüch udělil ředi-
teli Zoo Praha Miroslavu
Bobkovi Řád Polární
hvězdy – nejvyšší státní
vyznamenání, které může
obdržet cizí státní přísluš-
ník. Pražská zoo uskuteč-
nila ve spolupráci s Armá-
dou ČR a řadou dalších or-
ganizací už devět letec-
kých transportů koní Pře-
valského na západ Mon-
golska. Dlouhodobě také
podporuje udržitelnost je-
jich návratu do přírody
a nově připravuje jejich
reintrodukční projekt pro
východní Mongolsko. MET

Udženija dál v čele
Starostkou Prahy 2 se sta-
la Alexandra Udženija
(ODS), rozhodli včera na
ustavujícím jednání zastu-
pitelé městské části.
V čele radnice je Udženija
od prosince 2021, kdy ve
funkci vystřídala Janu Čer-
nochovou (ODS), která se
stala ministryní obrany.
V Praze 2 se na koalici
domluvily Společně pro
Prahu 2 (ODS a TOP 09)
a ANO – mají v 35člen-
ném zastupitelstvu těs-
nou většinu 18 hlasů.
Dohodu mají i v Praze 6,
kde podepsali koaliční
smlouvu zástupci ODS
s KDU-ČSL, STAN s podpo-
rou Zelených a Prahy 6
Sobě. Mají 23 hlasů. ČTK

Magistrát bude jednat se spo-
lečností JCDecaux o možnos-
ti odkoupit přístřešky MHD,
které firma vlastní. Rozhodli
o tomměstští radní.
Firmě JCDecaux v polovině

loňského roku skončila
smlouva s městem na provoz
asi 690 zastávek, které nyní
magistrát vyměňuje za vlast-
ní. Pokud by se obě strany
dohodly na odkupu, město
by získaný mobiliář využilo
k rozšíření počtu přístřešků
na základě požadavků měst-
ských částí a k výměně doslu-

hujících zastávek, které vlast-
ní dopravní podnik. „Aktuál-
ně jsou evidovány požadavky
městských částí na zhruba
250 nových zastávek a před-
pokládá se dalších až asi
50 zastávek pro potřeby no-
vých investičních akcí,“ píše
se v dokumentu.
JCDecaux provozovala vět-

šinu zastávek v metropoli na
základě smlouvy z roku
1994, výměnou za platbu
městu a jejich pořízení
a údržbu na nich mohla pro-
vozovat reklamní plochy. ČTK

Chystá se velká změna. Praha
chce totiž snížit minimální
počet parkovacích míst, kte-
rýmusí stavebníci podle Praž-
ských stavebních předpisů
(PSP) budovat u nových rezi-
denčních domů. Návrh nove-
ly předpisů schválili radní
města, nyní jej budou připo-
mínkovat městské části.
Ve velké části centra města

by podle návrhu bylo možné
stavět bytové domy bez par-
kovacíchmíst. Cílem je podle
vedení magistrátu snížení
cen bydlení a podpořit udrži-
telný rozvoj města. PSP měs-
to rozdělí na sedm zón, ve
kterých s pomocí výpočtu sta-
novují povinný počet parko-
vacích míst dle postavené
hrubé podlažní plochy. Parko-
vání je nutné stavět i v cen-
tru, zmíněné úpravy by
umožnily stavět bez stání.

„Chceme umožnit, aby
mohly vznikat i projekty pro
lidi, kteří to auto vůbec nema-
jí a nepotřebují,“ uvedl radní
města pro bydlení Adam Zá-
branský. Minima parkova-
cích stání se podle návrhu sní-
ží na celémúzemíměsta včet-
ně jeho okrajových částí.
Zachován má zůstat maxi-

mální počet parkovacích
míst, který je stanoven na
dvě stání na jednu bytovou
jednotku. „Návrh nově zo-
hledňuje více do detailů do-
stupnost veřejné dopravy se
zaměřením na kolejovou do-
pravu,“ dodal náměstek pri-
mátora Adam Scheinherr.
Město podle něj chce úpra-
vou snížit míru regulace
a umožnit trhu reagovat na
poptávku, protože byty bez
nutnosti stavět parkování
můžou být výrazně levnější.

Návrh nyní budou připo-
mínkovat městské části, poté
o něm bude znovu hlasovat
vedení města. Radní schválili
prodloužení připomínkování
na 45 dnů, aby měly radnice
dostatek času se k úpravám
vyjádřit. „Je zřejmé, že kolem
toho nějaká diskuze bude,“
řekl náměstek primátora
Petr Hlaváček.
Záměr ocenila ředitelka

strategie developerské firmy
UDI Group Marcela Fialková.
„Tam, kde chceme dosáh-
nout dostupné ceny, a v mís-
tech, kde je kvalitní veřejná
doprava, tak velké množství
parkovacích míst, jaké jsme
povinni stavět nyní, kupující
většinou nevyužijí,“ uvedla.
Návrh schválila dosluhují-

cí rada složená ze zástupců Pi-
rátů, Prahy Sobě, TOP 09
a STAN. ČTK

Moderní vlaky dorazí už za rok

inzerce

Krátce

Přístřešky MHD.
Koupí je město?

Parkování. Magistrát chce
snížit minimální počet míst

Nové vlaky mají
nalákat cestující


