MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Tisková zpráva

V Praze 18. ledna 2018

Praha 4 požaduje otevření vestibulu stanice Budějovická
Městská část Praha 4 se pouze z médií dozvěděla, že hlavní město Praha od pátku 19. ledna 2018
uzavře jižní vestibul a veřejnou pasáž mezi objekty České spořitelny a obchodního domu DBK,
kterou cestující vstupují do stanice metra C Budějovická. Starosta městské části Praha 4 Petr
Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí a požaduje okamžité
otevření jižního vestibulu.
„Je to absolutně nepřijatelný postup hlavního města,“ uvedl starosta Petr Štěpánek. „Jižní vestibul
stanice Budějovická využívají denně tisíce cestujících, protože jde o hlavní přestupovou trasu
z autobusů MHD, které obsluhují celou městskou část. Pasáží procházejí lidé, kteří se potřebují dostat
z Olbrachtovy ulice do budovy polikliniky a Úřadu městské části Praha 4 v ulici Antala Staška,
zákazníci DBK a dalších provozoven obchodu a služeb. Skandální je, že nás o tomto kroku předem
nikdo neinformoval.“
Podle hlavního města je důvodem uzavření vestibulu a pasáže havarijní stav zastřešení. Hlavní město
dále uvedlo, že takzvaný jižní vestibul bude uzavřen až do odvolání. Městská část Praha 4 ovšem na
špatný stav této pasáže upozorňuje dlouhodobě a opakovaně žádala o nápravu. Rozhodnutí hlavního
města poškozuje obyvatele Prahy 4, zaměstnance mnoha úřadů, kteří v blízkém okolí pracují, i
návštěvníky Prahy 4, a je proto pro městskou část zcela nepřijatelné.
„Žádám okamžité otevření vestibulu a provedení všech nutných oprav, které ostatně požaduji už celé
toto volební období,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek. „Na hlavním městě by si měli u každého
takového rozhodnutí uvědomit, že rozhodují o lidech, že se jejich rozhodnutí týkají lidí, a mít na
paměti, že my všichni jsme tu proto, abychom zajistili kvalitní služby pro Pražany i návštěvníky
hlavního města.“
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