MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Tisková zpráva

V Praze 4. listopadu 2020

Končí první etapa rekonstrukce Branické ulice
Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) ve spolupráci s městskou částí Praha 4
dokončuje první etapu rekonstrukce Branické ulice. Ta zahrnovala úsek od ulice Ke Krči po
křižovatku ulic Branická a Jiskrova. Druhá etapa, od ulice Jiskrova po Branické náměstí, začne příští
rok na jaře. Stavba probíhá po malých úsecích, aby snížení životního komfortu místních obyvatel
bylo co nejmenší.
„Opravují se chodníky a povrch vozovky. Je určitě pozitivní, že se podařilo do Braníka prosadit na
povrchy chodníků žulovou mozaiku i kvalitní žulové obrubníky. Už samotný tento povrch kultivuje
charakter ulice. Žulová dlažba zůstává i na mnoha místech ve vozovce a vydlážděná jsou i všechna
parkovací místa. Jejich počet přitom zůstal stejný,“ uvedl Patrik Opa (ODS), radní pro územní rozvoj.
Rekonstrukce Branické ulice začala před pěti lety. Chodníky byly již tehdy v dezolátním stavu.
Smyslem naplánovaných úprav bylo i snížení hluku v ulici. K prosazení změn přispěla rovněž aktivita
místních občanských sdružení. TSK nakonec připravila ve spolupráci s Prahou 4 projekt na celkovou
rekultivaci Branické ulice. Stavební práce začaly letos.
„Přes velké technické složitosti probíhá i výsadba nových stromů. Ne sice v takovém rozsahu, jako
byla původní představa, ale jsou tam,“ uvedla architekta Lucie Vlachová, která se podílela na
architektonickém řešení rekonstrukce. Rozsáhlejší výsadba stromů totiž není možná zejména kvůli
sítím, které se nacházejí pod povrchem. „Jsou to desítky různých vedení kabelů, přípojek kanalizace,
vody a plynu. Všechny tyto sítě mají svá ochranná pásma, ve kterých nesmí být zeleň vysazována,“
doplnila Lucie Vlachová.
Dalším vylepšením je umístění několika laviček, které nyní v ulici se stromy a rozšířeným chodníkem
dávají smysl. Posledním prvkem, který pozitivně mění charakter ulice, je nové veřejné osvětlení.
Nízké lampy dodají ulici lidský rozměr, a především večer intimnější a útulnější atmosféru.
Součástí druhé etapy rekonstrukce bude proměna prostranství před Domovem s pečovatelskou
službou. Upraví se vstupní prostor, kde se například objeví nové lavičky a veřejná zeleň. Z prostředka
chodníku zmizí nesmyslné umístění nádob na odpad.
„Po skončení druhé etapy rekultivace Branické ulice se pustíme do úprav samotného Branického
náměstí. Mělo by se stát příjemným otevřeným prostorem, a ne jenom shlukem roští, které většina
obyvatel obchází,“ zdůraznil radní Patrik Opa.
Na Branické ulici přesto zůstane ještě několik nevyřešených úseků, které jsou v majetku soukromých
subjektů. Je to především široký chodník se zelení naproti ulici Školní a parkoviště místo chodníku
před barem Kulovna. TSK se nyní snaží domluvit s vlastníky, aby mohla i tyto úseky dodatečně
zrekonstruovat.
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