Rozvoj zdravotní péče
Před necelými čtyřmi roky jsem se začal více zajímat o rozvoj zdravotní péče v Újezdě. Spouštěčem zájmu byla poněkud podivná kauza kolem tovární budovy Ideal Lux (IL)
a pozemků, na kterých stojí a následně záměr zrušit zdravotní středisko na Rohožníku, které mělo být přestěhováno právě do tovární budovy IL na Blatově. Hodně se
o obojím již psalo v minulosti, i o referendu na zachování
střediska, a faktem je, že zatím zdravotní středisko na Rohožníku funguje. Jak čas ale letí, tak se najednou objevují
dezinformace, podle kterých byla údajně prosazována varianta zachování střediska na Rohožníku na úkor zdravotní
péče na Blatově. Nevím, kde a proč se tato dezinformace
vzala, ale na mnoha místech (třeba v návrhu na vyhlášení
referenda) lze snadno najít, že s ohledem na koncentraci
obyvatel byla varianta střediska na Rohožníku upřednostňována, ale současně bylo navrhováno rozšíření zdravotní
péče o budovu IL. Pro srovnání byla často uváděna rozšířená zdravotní péče například v obci Říčany.
Nyní jsme v polovině volebního období a řekl jsem si, že
by nebylo špatné dát občanům informace, jak to tedy se
zdravotní péčí dál bude.
Byla prověřena statika zdravotního střediska, zda by bylo možné přistavět patro. Bylo. Nicméně pokud budeme
uvažovat o rozšíření zdravotní péče o 2-3 patra i s vybudováním podzemního parkování, současná budova už vyhovovat nebude. K tomu mi pan starosta sdělil: „Zachování
zdravotní péče je jednou z našich priorit. Momentálně je
zadána studie proveditelnosti rekonstrukce zdravotního
střediska, která má jasně definovat nejen stav budovy, ale
i ekonomické aspekty kroků následných. Již teď se ukazuje, že budova je opravdu velmi stará, a to situaci značně
komplikuje. Rozhodně však veškeré kroky musí zachovat
zdravotní péči na Rohožníku. Zda to bude rekonstrukcí
stávajícího objektu nebo vybudováním objektu nového
ukáže právě předmětná studie. Jednou z variant k vybudování moderního střediska může být i vstup strategického
investora. Pokud nám magistrát nezajistí včas dostatečné
finanční krytí rekonstrukce, bude toto jedna z variant.“
Co nevidět bude také středisko odpojeno od výměníkové
stanice Veolia a úřad bude muset řešit, jak ještě nějakou
dobu udržet provoz tepla pro středisko. Zeptal jsem se
pana starosty, jaká je současná představa udržení provozu střediska: „Jednání jsou na začátku. Využijeme veškeré
právní nároky na zachování přívodu tepla v případě odpojení od výměníkové stanice. Současně jsem zadal studii
krizového plánu, pokud by nedošlo ke shodě se současným poskytovatelem. Budu požadovat průběžné informace od mých místostarostů, kteří jsou ve věci kompetenčně
zodpovědní.“
Další komplikací jsou nájemní smlouvy. Není v nich v mnoha směrech úplný soulad, mají různé výpovědní ujednání,
ale od příštího roku začínají vstupovat v platnost termíny
ukončení nájemních smluv. Jak s tímto problémem dál?

Pronájem reklamní plochy
6x reklamní plocha o rozměru 58 cm x 83 cm (plocha
desky včetně rámu 59,5 cm x 84,2 cm) umístěná
na Polyfunkčním domě (Starokolínská 2300). Doba určitá
od 30 dní do 90 dnínájemné na 30 dní bez DPH 600 Kč,
nájemné na 90 dní bez DPH 1 500 Kč. Bližší info:
jaroslava.bendova@praha21.cz, tel. 281 012 982.

„V tomto ohledu bude nejlepší se přímo dotázat zodpovědných radních. Za moji osobu ale vidím věc jasně.
Je nutné s lékaři jednat včas a řádně. Jsem zastáncem toho, že když se chce, ne vše jde, ale minimálně je to dobrý začátek. Musíme si sednout k jednomu stolu s lékaři
a na základě výsledku studie mít jasné dohody, jak dál.
Velmi mě mrzí, že minulé vedení deklarovalo nějaké nové
písemné dohody a smlouvy s lékaři, kteří by se přesouvali do budovy Ideal Lux. Není to pravda. Žádné mi nebyly
předány a při osobním jednání mi bylo sděleno, že žádné
ani neexistují. Takto nelze přeci k tak závažné oblasti, kterou zdravotnictví je, přistupovat. Prověřím ještě záznamy
z jednání a budu se ptát, a to nejen lékařů.“
Dost problematická je i situace kolem budovy IL. Minulým vedením radnice bylo získáno z magistrátu účelových
25 mil. Kč na její koupi za účelem vybudování polikliniky.
Změnu účelovosti však magistrátní koalice nechce našemu současnému vedení radnice povolit, přestože to vyvinulo maximální úsilí. Podle toho, co zaznělo na jednání
našeho zastupitelstva, této neochotě aktivně pomohla
i určitá pokroková část našich opozičních zastupitelů.
Nepodařilo se mi ani najít žádný materiál, který by prošel Radou či Zastupitelstvem hl. m. Prahy, ze kterého by
plynul požadavek na financování rekonstrukce budovy
na polikliniku. Jakoby hlavním cílem bylo jen získat oněch
25 mil. Kč na koupi…
A stejně tak se mi přes veškerou snahu nepodařilo najít
usnesení, ve kterém by bylo uvedeno, že minulé vedení
naší MČ požadovalo financování rekonstrukce budovy
zdravotního střediska a předložilo projekt polikliniky.
Patrně nikdy neexistoval. Výsledkem je, že nám na Blatově zůstala „polorozpadlá“ budova, která je účelově
blokovaná a jak se ukazuje, toto vyřešit bude docela
složité.
Jak tedy se zdravotní péčí dál? Příště se zeptám obou místostarostů, neboť mají v gesci VHČ a zdravotnictví.
Petr Duchek

Pronájem nebytového prostoru
Úřad MČ Praha 21 pronajme nebytový prostor o výměře
15,7 m2, prodejna nepotravinářského charakteru.
Prostor se nachází na konečné MHD Sídliště Rohožník.
Bližší info: Jaroslava Bendová, tel. 281 012 982,
email: jaroslava.bendova@praha21.cz
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