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Odpadní vody... NE změně... 
sítě, svitla naděje, která se po dalších sítě, svitla naděje, která se po dalších 
týdnech oboustranné komunikace týdnech oboustranné komunikace 
ukázala reálnou: odpadní vody od ukázala reálnou: odpadní vody od 
15. září odváží také Pražské vodovo-
dy a kanalizace, a.s. (resp. pobočka dy a kanalizace, a.s. (resp. pobočka 
fi rmy Česká voda – Czech water, a.s.), fi rmy Česká voda – Czech water, a.s.), 
a to za 1050 Kč vč. DPH za 8 kubíků. a to za 1050 Kč vč. DPH za 8 kubíků. 
Cena tedy klesne na 131 Kč/m3 při  při 
využití plné kapacity fekálního vozu. využití plné kapacity fekálního vozu. 
Vzhledem k tomu, že sazba je takto Vzhledem k tomu, že sazba je takto 
nastavena jako paušál, je možné, aby nastavena jako paušál, je možné, aby 
se v případě menších jímek domluvi-
lo více občanů a vyvezlo se při jed-
nom přistavení a za stejnou cenu více nom přistavení a za stejnou cenu více 
žump najednou. „Věřím, že lidé ocení žump najednou. „Věřím, že lidé ocení 
výsledek vyjednávání vedeného naší výsledek vyjednávání vedeného naší 
radnicí. Bohužel jim to nenahradí radnicí. Bohužel jim to nenahradí 
samotnou kanalizaci, která se kvůli samotnou kanalizaci, která se kvůli 
průtahům ve výběrovém řízení le-
tos stavět nezačne,“ dodává Jirásek. tos stavět nezačne,“ dodává Jirásek. 

Výstavbu technické vybavenosti Výstavbu technické vybavenosti 
zajišťuje a fi nancuje přímo hlavní zajišťuje a fi nancuje přímo hlavní 
město Praha, které také vyhlašuje město Praha, které také vyhlašuje 
zadávací řízení na veřejnou zakáz-
ku. Rada hl. m. Prahy zakázku na ku. Rada hl. m. Prahy zakázku na 
výstavbu zbylých sítí v Radotíně po výstavbu zbylých sítí v Radotíně po 
několikaměsíčních průtazích v srp-
nu zrušila a celé řízení by mělo být nu zrušila a celé řízení by mělo být 
vyhlášeno, podle příslibu zástupců vyhlášeno, podle příslibu zástupců 
města, co nejdříve znovu.  

Více informací a ceník PVK na 
www.praha16.eu (v sekci Městská 
část – Doprava, výstavba, životní 
prostředí) 

Rekonstrukce Houdkovy ulice...

kvalitu práce výrobců vozidel MHD. 
Díky novému chodníku se nemusejí 
o své zdraví a životy obávat ani chodci 
jdoucí do nebo ze Zbraslavi. 

Dlouhých devět měsíců museli lipe-
nečtí obyvatelé strpět nezbytná omezení 
a zvýšený provoz na objízdné trase. 
Konečný vzhled ulice naznačilo již 
prvních hotových cca 600 metrů, když 

od poloviny května byl na zhruba mě-
síc převeden provoz na částečně do-
končený úsek Houdkovy. V tomto čase
byla započata střední oprava vozovky 
Jílovišťské ulice v tzv. lesním úseku 
o délce 1 km, která byla vynuceným 
bonusem za nesjízdnost této špatně 
připravené objízdné trasy. 

Firma Eurovia odvádí kvalitní 

práci a i přes mnohé nečekané obtíže 
dodržuje slíbené termíny. Poslední 
etapou je rekonstrukce křižovatky 
Houdkova – Jílovišťská, prováděná za 
provozu. Ten bude ještě několik týd-
nů v tomto místě řízen semaforem. 

Investice do komunikace ve výši 
téměř 170 milionů je zcela jistě jedním 
z podpůrných bodů dalšího rozvoje 
této městské části Prahy a přilákala 

by další zájemce o bydlení v dosahu 
př írody. Bohužel 100% naplně-
nost kapacity místní čističky odpad-
ních vod brání jakékoli další výstavbě, 
a tak zájemci o ní budou muset dále 
čekat na rozhodnutí městského inves-
tora ohledně financování jejího tolik 
potřebného rozšíření.

(Z 2724/00, Z 2744/00) včetně vyhod-
nocení vlivů Z 2724/00 na udržitelný 
rozvoj území. Návrh se týká změn v ob-
lasti plánovaných tzv. Radotínských 
jezer. Veřejné projednání se kona-
lo 24. září 2012, což byl současně termín 
pro podání námitek a připomínek.

Radotínská radnice nadále nesou-
hlasí se stávajícím záměrem cílového 
vytvoření velkých vodních ploch na le-
vém břehu Berounky, které by vznikly 
až po mnoha letech těžby štěrkopísku 
(viz např. NP16 č. 1/2012 a 5/2012).

Zamítavé stanovisko ze dne 19. září 2012 
k aktuálně projednávané změně územní-
ho plánu se opírá o dva zásadní body: vý-
stavba protipovodňových opatření v mís-
tech, kde dnes není co chránit (a naopak 
neřešení ochrany stávajících rodinných 
domů, zejména v Šárově kole), a požada-
vek komplexního posouzení celé oblasti 
navrhovaných jezer z hlediska vlivu na 
životní prostředí.

Druhý bod je zcela zásadní a opako-
vaně vznášený při všech jednáních v této 
věci, neboť není možné posuzovat vždy 
jen část území odděleně, ale celou lokali-
tu jako celek: „Trváme na požadavku na 
komplexní posouzení celé oblasti navr-
hovaných jezer v k.ú. Radotín, Zbraslav, 
Lahovice, Chuchle formou dokumentace 
SEA a hydrotechnického posouzení celé-
ho území, které mimo jiné prověří i vliv 
odtěžení štěrkopísků až na skalní pod-
loží a navrhovaných protipovodňových 
opatření jachetního přístavu na budoucí 

povodňové stavy v oblasti Radotína i na 
stav jezer v budoucnosti z hlediska jejich 
postupné kolmatace (zanášení) a stav 
mikroklimatu oblasti z hlediska zvýšené 
vlhkosti i s ohledem na provozovaný 
silniční okruh a zástavbu v okolí je-
zer,“ uvádí se v ofi ciálním stanovisku, 
které připravoval 2. zástupce starosty 
MČ Praha 16 Ing. Milan Bouzek.

Vyjádření dále uvádí řadu rozporů Vyjádření dále uvádí řadu rozporů V
ve vyhodnocení vlivu celoměstsky 
významné změny č. 2724 na udržitel-
ný rozvoj území zpracované v březnu 
2012, zejména rozpor v tom, jestli po-
suzovat rozdíl mezi novým návrhem 
a stávajícím územním plánem, který 
již s jezery počítá (takto bylo zpracová-
no), nebo mezi novým návrhem a stá-
vajícím stavem území, v němž protéká 
pouze řeka Berounka (požadavek 
radotínské radnice). Celé stanovisko 
je ke stažení na webových stránkách 
www.praha16.eu (sekce Městská část - 
Doprava, výstavba, životní prostředí - 
Jezera na soutoku Berounky a Vltavy).

Vedení Městské části Praha 16 má při-
pravený vlastní návrh cílového stavu celé 
lokality, který vznikl na základě vývoje 
jednání v uplynulých letech. Měl by při-
spět ke kultivaci oblasti (zejména sklení-
kového areálu, který je v dezolátním sta-
vu) a jejímu přiblížení přírodnímu stavu, 
například formou lesoparku s malými 
vodními plochami, systémem cyklo- 
a in-line stezek a cestami pro veřejnost. 
Díky tomu by v budoucnu lokalita mohla 
opravdu sloužit proklamovanému cíli, 
tedy jako rekreační oblast pro obyvatele 
hlavního města.

Fotografi e ze středy 14. srpna 
2002, kdy povodeň kulminovala, 
ukazuje, jak dopadly domy na 
Závisti, jejichž zahrady se 
změnily ve dno řeky

Takový je pohled z mostu 
dnes – pokud zrovna nezahrozí 
některá z menších „velkých vod“, 
které mají ve zvyku zalévat zdejší 
pozemky

Že se ulicí Žitavského kolem Ottovy 
vily  projet nedá, bylo 14. srpna více 
než zřejmé

Opravené domy, chodníky i silnice – 
ten, kdo zde vodu neviděl, by ani nevěřil, 
že tudy tekla

Ulice Opata Konráda se změnila v jeden ze 
zálivů

Ačkoli odsud vidět není, hlídá dnes tuto 
oblast protipovodňová stěna

Historické jádro za povodní 
připomínalo Benátky I ulice, která se stále jmenuje

U Národní galerie (ač ta již zámek 
opustila), by měla být dalších povodní 
ušetřena

Statek Peluněk u odbočky na Lipence
zaplavilo jezero, které se rozlévalo odsud 
až do Radotína

Ruiny se změnily v zázemí Prague City 
Golf Clubu, který na pozemcích
pronajatých od rodiny Bartoňů provozuje 
golfové hřiště

Ze všech zbraslavských 
částí dopadly nejhůř 
Lahovice, na snímku 
pořízeném v ulici 
K Zahradám bezprostředně 
po poklesu vody je patrné, 
kam až byla střecha 
omívána vodou

Zde domy stát zůstaly, ale musely samozřejmě 
projít kompletní rekonstrukcí


