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Od roku 2019 vám pravidelně v rámci Strate
gie tour představujeme projekty, na kterých 
radnice Desítky pracuje nebo je již usku
tečňuje. Diskutujeme s vámi bezprostředně 
v ulicích a starostka spolu s ostatními radními 
vás informují o vývoji jednotlivých záměrů. 
Letos se za vámi chystáme znovu, a pokud to 
pandemická situace dovolí, rádi bychom vám 
nabídli ještě více prostoru pro vaše názory.

„Plánujeme být delší dobu ve Strašnicích 
a v Malešicích, v příštím roce přijde na řadu 
Zahradní Město a Vršovice. V ideálním přípa
dě nás tedy budete moci potkat na jednom 
místě během více dnů, ne jen jednou, jak to 
bylo dosud obvyklé,“ sděluje svou představu 
starostka Renata Chmelová. Pro setkávání 
s občany bylo na květen zvoleno prostranství 
u stanice metra Skalka, v červnu bude příleži
tost v informační kanceláři v Malešicích a v říj
nu vznikne stanoviště u metra Strašnická.

V loňském roce jsme museli Strategii tour 
předčasně ukončit, takže jsme se už nedostali

s informacemi na Zahradní Město. Letos se 
na některém místě v této lokalitě zastavíme 
alespoň jeden den, aby také zdejší obyvatelé 
měli nejčerstvější zprávy a mohli si s námi 
popovídat.

Chystáme pro vás také informační stez
ku ve veřejném prostoru, která podrobně 
představí projekty týkající se vašeho okolí. 
Začínáme v květnu s vycházkovým okruhem 

na Skalce se začátkem a cílem u metra. Mů
žete vzít rodinu na procházku a postupně si 
prohlédnout všechny panely k připravovaným 
akcím.

Pro bližší informace sledujte webové stránky 
www.praha10.cz/strategie a facebookový 
profil „Praha 10“.

— Iva Hájková 
oddělení strategického rozvoje a participace
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Do ulic Prahy 10 se na začátku června vrátí tramvajová linka číslo 19. 
Stejně jako před rokem 2012, než zmizela z mapy sítě městské hromad
né dopravy, propojí bez přestupu Lehovec, Palmovku, Žižkov, Strašnice 
a Vršovice, tj. ty části města, které dnes přímé spojení nemají. Poté 
dojede po nově postavené trati až ke stanici metra na Pankráci. Začne 
jezdit, jakmile Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončí rekonstrukci tram
vajového tělesa v Táborské ulici, Vladimírově a Na Pankráci. V budouc
nu se počítá ještě s prodloužením tratě až ke křižovatce Budějovické 
a Bystrické ulice.

EJ Čeká ji zkrácení na Náměstí Bratří Synků. Dál do Vršovic ji nahradí 
nová linka 19 společně s linkami 6 a 7, které tu jezdí už dnes. Na rozdíl 
od linky 24 bude linka 19 ve Vršovicích v provozu i o víkendech a také 
každý den večer.

Další změny tramvajových linek s dopadem na Prahu 10:
E Bude končit u Olšanských hřbitovů společně s linkou 15, protože 
spojení z Vinohrad směrem do Nových Strašnic zajistí nově tramvajová 
linka 16.

Zavedením nové linky č. 19 vzniknou nová přímá spojení:
Pankrác / Pražského povstání - Vršovice
Pražského povstání - Strašnice
Vršovice - Palmovka
Strašnice - Palmovka
Posílení spojení Vršovice - Strašnice, kde velmi vytíženou linku 7 dopl
ní z Vršovic linka 19 směrem k metru Strašnická a na Vinici

□3 Mezi zastávkami Želivského, Palmovka, Nádraží Vysočany a Leho
vec by nyní byla zbytečná. Proto pojede z Želivského rovně ke Kre
matoriu Strašnice, na Vinici, Černokosteleckou a k Ústředním dílnám 
DP. Tady nahradí linky 5 a 13 a nově nabídne z oblasti Nových Strašnic 
spojení bez jakéhokoliv přestupu až na Karlovo náměstí.

TRASA LINKY Č. 19
Lehovec - Nádraží Vysočany - Palmovka - Biskupcova - Želivské
ho - Strašnická - Kubánské náměstí - Slavia - Koh-i-noor - Nádraží
Vršovice - Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání - Pankrác
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