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Zateplení domů na radotínském Sídlišti

Odpadní vody jsou vyváženy levněji NE změně
územního plánu

Rekonstrukce Houdkovy
ulice jde do finále

dům čp. 1076 a 1077 na Sídlišti a její 
reference byly výtečné).

Práce na zateplení bytového 
domu čp. 1078 a 1079, včetně re-
staurace a samoobsluhy, byly zahá-

jeny v srpnu 2012 a budou ukonče-
ny v prosinci 2012, práce na byto-

Městská část Praha 16 v souladu se 
slibem svým nájemníkům zahájila po-
stupné zateplování domů v její správě 
na „starém“ Sídlišti.

Rada MČ Pra ha 16 rozhod la 
o orientační výši 
investičních pro-
středků na tuto 
akci pro roky 2012 
a 2013 v částce cca 
10 mil. Kč, a pro-
to bylo vypsáno 
v ýběrové ř ízení 
na zateplení domů 
čp. 1078 – 1082, 
včetně samoob-
sluhy a restaurace 
B e r o u n k a .  D o 
výběrového říze-
ní se př ih lási lo 
9 fi rem a zvítězi-
la f irma Kasten 
s.r.o. Neratovice, 
k t e r á  n a b í d l a 
n e j v ý h o d n ě j š í 
cenu 10,7 mil. Kč (nejde o nezná-
mou f irmu, protože zateplova la 

vém domě 1080 až 1082 proběhnou 
od dubna do srpna 2013.

Stěny domů se zateplují fasádním 
polystyrenem t l . 12 cm, střechy 
polystyrenem tl. 22 cm. Provádí se 
rovněž nové opláštění střechy fólií 
z PVC a nové oplechování. Kon-
strukce balkónů bude z pozinkova-
ných profi lů a z pohledu na fasádu 
budou stěny balkónů tvořit barevně 
řešené desky Fundermax. Součástí 
prací je i osazení nových plastových 
oken a dveří v suterénech domů tam, 
kde dosud nebyly vyměněny.

Zateplování da lších domů na 
„starém“ Sídlišti bude pokračovat 
v dalších letech v závislosti na 
možnostech uvolňování fi nančních 
prostředků MČ Praha 16.

S ohledem na dotaz k zateplování 
domů na Sídlišti v souvislosti s výsky-
tem radonu v bytech přináší Noviny 
Prahy 16 na straně 2 první část příspěv-
ku pracovnice Státního ústavu radiační 
ochrany k této problematice.

Výstavba technické vybavenosti, 
tedy všech inženýrských sítí včetně 
klíčové splaškové kanalizace, ve zby-
lých částech Radotína se komplikuje, 
jak informoval starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík napří-
klad v Novinách Prahy 16 č. 4/2012 
a 9/2012. Aby toho nebylo málo, od 
června musí lidé za odvoz splašků 
zaplatit až dvojnásobek. Proč?

Dosud se lidé ze zbývající části 
Viniček, Ot ínské 
a Zderazské ulice 
museli spoléhat na 
k ome rč n í  o d vo z 
obsahu žump, který ale na přelomu 
května a června 2012 skokově podra-
žil. Autodopravci tímto reagovali na 
uzavření výpustního místa v neda-
lekých Lahovicích a nutnost nově 
vozit odpadní vody až do Ruzyně 
nebo Kunratic. Vícenáklady na ujeté 
kilometry, dálniční poplatky a čas 
strávený cestou promítli do svých 
cen: z 90 Kč za kubický metr se sazba 
vyšplhala až ke 180 korunám, tedy 
přesně na dvojnásobek. Jeden vývoz 

12kubíkové žumpy tak lidem podra-
žil o celých tisíc korun!

Aby každý občan nemusel vyjed-
návat o podmínkách individuálně, 
vložila se do věci radotínská radnice. 
„V žádném případě jsme se nechtěli 
smířit s tím, že lidem již tak poško-
zeným nedokončenou kanalizací 
ještě radikálně stoupnou poplatky za 
vývoz jímek,“ říká tajemník Úřadu 
městské části Praha 16 Ing. Pavel Ji-

rásek. „Proto jsme 
si zjistili maximum 
i n for mac í ,  pro č 
k  s i t u a c i  do š lo , 

a vyvolali jednání se zainteresovaný-
mi společnostmi.“

Důvodů pro uzavření výpustního 
místa bylo několik: jeho havarijní 
stav, umístění v záplavovém území 
blízko rodinných domů a nesouhlas 
vlastníka soukromého pozemku 
s úpravami (modernizací stanice). 
Po červencovém jednání, které svo-
lala radotínská radnice s vlastní-
kem i správcem pražské kanalizační 

Celková rekonstrukce ulice v celko-
vé délce přes 1,5 km úspěšně proběhla 
a zcela jistě ji přivítali nejen její oby-
vatelé, ale i ostatní, pro které je důleži-
tou spojkou na cestě k jejich domovům 
v jiné části Lipenců.

Zcela jistě si oddechnou i řidiči 
autobusů. Předchozí stav dlouhá léta 
prověřoval jejich zručnost stejně jako 

Vážení spo-
luobčané, toto luobčané, toto 
slovo starosty slovo starosty 
vychází jen ně-vychází jen ně-
kolik dní poté, kolik dní poté, 
co naše politic-co naše politic-
ká scéna zažila ká scéna zažila 
dosud nevídané, dosud nevídané, 

a to atentát na presidenta. I když jen 
předstíraný. Nechci tu vůbec rozebí-
rat, co se vlastně stalo. Spíš mi leží 
v hlavě, proč se to stalo. Kam se naše 
společnost posunula. Jak si vlastně 
vykládat takovéto gesto. A bylo to 
gesto nespokojeného občana, nebo 
show sebestředného exhibicionisty? 
Pravdu ví asi jen dotyčný sám. Je ale 
zajímavé sledovat reakce lidí kolem 
sebe. Popravdě řečeno, většinou 
nejsou příliš odsudivé, a to i z úst 
lidí, kteří by skutečný atentát nikdy 
neschvalovali. Co to tedy ukazuje? 
Ukazuje to na skutečnost, že prestiž 
a vnímání politiků, zejména těch 
vrcholných, klesla tak hluboko, že si 
vlastně v očích veřejnosti takovouto 
symbolickou „popravu“ zaslouží? 
Děsím se pomyšlení, že možná ano. 
Nevím, jak jinak si vysvětlit tu scho-
vívavou reakci veřejnosti.

Říká se, že každý národ má 
takovou vládu, jakou si zaslouží.
Asi to tak opravdu je. A možná, že 
v pochopení této pravdy je skryto 
východisko ze současného stavu. 
Jak jste na tom vy? Také si říkáte, 
že nepůjdete volit? Že s tím nechcete 
mít nic společného. Že stejně nekan-
diduje nikdo, komu se dá věřit? Že je 
to všechno špína? Z velké části určitě 
máte pravdu. Ale každý z nás si musí 
odpovědět na otázku, co chce víc. 
Aby to tak zůstalo napořád, nebo aby 
se to změnilo? Pokud jste pro změnu, 
pak vězte, že se bez každého z vás ne-
obejde. To je cesta nápravy, nahradit 
ty horší těmi lepšími. Ne je zastřelit 
a nechat jejich místo volné pro jiné, 
ještě horší. Pamatujte, každý národ 
má takovou vládu, jakou si zaslouží. 
To je inspirující poznatek. Nevidí-
te v tom budoucí naději? Že ještě 
hodně vzdálenou? To asi ano. Ale 
i k vzdálenému cíli se jednou dojde. 
A čím má pro nás větší hodnotu, tím 
je cesta k němu obvykle těžší. Tak už 
to v životě je. 

Městská část Praha 16 se postavila 
proti navrhované změně územního plá-
nu v oblasti plánovaných Radotínských 
jezer. Naopak připravuje vlastní podo-
bu celé oblasti, která by měla prostor 
zkultivovat a přiblížit zpět k přírodě.

Jak jsme informovali v Novi-
nách Prahy 16 č. 9/2012 i na webu
www.praha16.eu, Magistrát hl. m. Pra-
hy rozhodl o opakovaném veřej-
ném projednání návrhů celoměstsky 
významných změn územního plánu

V případě, že se staneme respondenty 
dotazníkového průzkumu směřujícího 
na sestavení hodnocení vnímání priorit 
dotýkajících se zásadním způsobem na-
šich životů, v převážné většině odpovědí 
budeme na první místo dosazovat oblast 
bezpečnosti a pocit bezpečí. Z tohoto 
pohledu můžeme konstatovat relativně 
potěšující zprávu, že městské části ležící 
u soutoku Vltavy a Berounky mají dlou-
hodobě, dle statistických údajů, nejnižší 
nápor trestné činnosti. Je to i výsledek 
preventivních akcí, které v rámci správ-
ního obvodu Prahy 16 provádějí bez-
pečnostní orgány Policie ČR a Městské 
policie hl. m. Prahy. Mezi ty pravidelné 
patří již několik let denní a především 
noční kontroly ubytoven a dále míst, na 
kterých se vyskytují sociálně nepřizpůso-
biví občané. To vše z důvodu pátrání po 
celostátně hledaných osobách a jiných 
problémových jedincích či skupinách. 
Další pravidelnou činností probíhající 
minimálně dvakrát měsíčně je dohled 
v restauračních provozovnách, zdali 
není porušován zákaz podávání alkoholu 
osobám mladším 18 let. Tyto kontrolní 
činnosti jsou v mnoha případech koordi-
novány v součinnosti se zástupci Úřadu 
městské části Praha 16. Samozřejmě, že 
i Praze 16 se však nevyhnou trestní pří-
pady, především odcizení soukromého 
majetku občanů nebo jeho poškození. 
K nejčastějším případům i zde patří 
vloupání do automobilů. Přes veškerá 
opatření a instalaci kamerových systémů 
je v tomto případě nejúčinnější prevencí 
nenechávat viditelně v zaparkovaném 
voze žádný předmět, tašku či oblečení. 

V poslední době se opakovaně setkává-
me s cílenými akcemi pokoutního nabí-
zení různých služeb zdánlivými zástupci 
organizací jako jsou telekomunikační 
společnosti, pražské plynárny nebo elek-
trorozvodné závody. Cílem se především 
stávají naši senioři. Podvodníci se pod 
rouškou provedení instalací, kontrol 
a revizí snaží dostat do domácností, kde 
následně důvěřivce okradou. Apelujme 
na naše starší příbuzné, aby neotevírali 
neznámým bez předchozího nahlášení, či 
předložení služebního průkazu. Nebuď-
me lhostejní k těmto činům. Musíme si 
uvědomit, že jednou se podobným terčem 
může stát někdo z příbuzných nebo Vy 
osobně. I my budeme jednou staří a bude-
me potřebovat pomoc svých příbuzných 
a známých. 

Věřte, že právě především v oblasti bez-
pečnosti může každý z nás aktivně přispět. 
Všímavostí a sounáležitostí k místu, kde 
žijeme, efektivní spoluprací s pořádko-
vými složkami můžeme pomoci ještě 
k lepšímu pocitu bezpečí. Svým nezájmem 
podporujeme drzost v počínání podvod-
níků a zlodějů.

Přeji Vám klidné a bezpečné dny. 


