Městská část Praha 3
Odbor vnějších vztahů a kultury
Zuzana Křížková
tisková mluvčí

tisková zpráva

Klidně si odskočte… Praha 3 zakládá síť veřejných toalet
Praha 1. 11. 2021

Praha 3 představuje projekt Nouzovka. Místa viditelně označená

žlutou nálepkou patří k síti veřejných toalet, které lidé mohou využít zdarma. Do
projektu se zapojila radnice, toalety v parcích a u dětských hřišť, restaurace, kavárny
a kulturní zařízení.
„Chceme dát lidem možnost si ve městě důstojně odskočit, protože to považujeme za
základní lidské právo“, uvádí místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut. „Projekt je zaměřený hlavně
na rodiče s dětmi, seniory, těhotné ženy nebo lidi s nejrůznějšími onemocněními. Podle
potřeby ho ale může využít každý“, upřesňuje Ondřej Rut.
Cílem Nouzovky je vytvoření sítě veřejných toalet na území Prahy 3. K projektu se již
připojilo dvanáct soukromých zařízení a šestnáct objektů ve vlastnictví městské části. Jejich
společný přehled je zakreslen v mapě.
Radnice věří, že síť Nouzovka se bude postupně rozšiřovat. „Všechna místa, která se budou
chtít zapojit, od nás dostanou žlutou samolepku. Tu lze snadno nalepit na vchodové dveře.
Tím pádem budou lidé na první pohled vidět, že si zde mohou odskočit, aniž by se museli
potupně někoho ptát. Zároveň pracujeme i na tom, aby vznikalo více veřejných
bezbariérových toalet provozovaných přímo městskou částí a ve vyšší kvalitě než je to
v současnosti. Na mnoha místech máme stále jen toi toi“, dodává předseda výboru pro
územní rozvoj Praha 3 Matěj Michalk Žaloudek.
Do projektu se může přihlásit jakýkoliv podnik z Prahy 3 na e-mail
nouzovka@praha3.cz nebo na telefonní číslo 222 116 264
Aktuální seznam míst s v síti Nouzovka:
PONEC - divadlo pro tanec, My Coffee Story, Vinotéka Eva, Prostor 39, Kulturní centrum Vozovna,
Atrium na Žižkově, Žižkov BeerGarden, Osika Restaurant, Fermé, Kino Aero, Restaurace Na
Třebešíně, RepubliCafé, Hospůdka Parukářka, radniční budovy na Havlíčkově nám. a v Seifertově
ulici, Infocentrum MČ Praha 3, Dětské hřiště - Parukářka, Židovské pece, Na Balkéně, Pod Kapličkou,
Habrová, park Rajská zahrada, Pod Kapličkou, Víceúčelové hřiště Habrová, Dětské dopravní hřiště
Jilmová, Kavárna pod korunami stromu na Kostnickém náměstí, Cyklostezka – Vítkov, Vrch Vítkov,
Grilovací místo Parukářka
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