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Výstavba sítí má pokračovatZima přináší novinky

Přímo na břehu řeky už za 
první republiky vznikaly
chatové osady – proto právě 
ony při povodni dopadly nejhůř. A to i přesto, že se zde chaty většinou stavěly 
tak, aby zvládaly pravidelné jarní rozlivy Berounky. Fotografi e zachycují dvě 
osady – ta jménem „V břízkách“ z oblasti pod Kazínem na lipeneckém katastru se z tisícileté vody oklepala celkem 
zdárně, velikou osadu „U dvou topolů“ ovšem proud v jezeře na soutoku řek spláchl. Zbytky, které tu po poklesu 
hladiny zůstaly, na náklady státu odstranila armáda. Dnes zde najdete už jen pár osamělých chat a několik přívěsů.
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sníh i v takto nízké nadmořské výšce. 
Prověrka nakonec dopadla bez kom-
plikací. 

Stejně jako v minulých letech jsou 
v Radotíně dva rozdílné  typy ko-
munikací. O ty hlavní silniční tahy, 
tedy páteřní komunikace (všechny 
silnice II. třídy a dále například ulice 
Vrážská, Přeštínská či Na Cikánce), 
se stará Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy (TSK), pro niž práce zajiš-
ťuje subdodavatelsky soukromá fi rma 
PROSTOR a.s. Závady ve sjízdnosti se 
telefonicky hlásí na dispečink TSK: 
224 231 856.  

Městská část Praha 16 zajišťuje úklid 
místních komunikací, včetně například 
trasy autobusu 245 na Lahovské, pro-
střednictvím příspěvkové organizace 
Technické služby Praha - Radotín (TS). 
V rámci zavedeného systému zimní 
údržby se oproti minulým letům ne-
mění nic zásadního, přesto několik 
pozitivních změn, zvláště z hlediska 
nově udržovaných úseků komunikací, 
občané zaznamenají. 

Jako v předchozí zimě pět pracov-
níků TS při sněhové nadílce či náledí 
vyráží do ulic již ve 4 hodiny ráno. 
Ostatní zaměstnanci TS, jejichž stav 
je na toto období posílen, se k nim 
př idají  nejpozději  v 7.00 hod in. 
I zde je zřízena nepřetržitá služba, 
dispečink TS: 603 212 287. 

V ulicích je rozmístěno 32 nádob 

na posypový materiál určených pro 
veřejnost, pokud pomohou radotín-
ské radnici s úklidem chodníků před 
svými domy. „Děkuji občanům za 
spolupráci z minulých let, kdy nám 
pomohli zvládat úklid, hlavně chod-
níků ve svažitých ulicích, a rád bych je 
požádal o součinnost i v letošní zimě. 
Pomoci všech si velice vážím,“ oceňuje 
přístup občanů starosta Mgr. Karel 
Hanzlík. Nádoby jsou rozmístěny 
prakticky na stejných místech jako 
vloni (pouze s drobnými změnami 
navrženými samotnými obyvateli) 
a pro jejich snadnou identifi kaci jsou 
nově číslovány. 

I letos je vytipováno několik 
vhodných míst, kde bude ukládán 
odhrnutý sníh, aniž by překážel na 
chodnících či na silnicích, pokud se 
budou opakovat záplavy sněhu ze zim 
2009/2010 a 2010/2011.

V digitalizované mapě zveřejněné 
na webových stránkách Praha16.eu 
i na úřední desce v ulici Václava Ba-
lého je zobrazen podrobný plán úkli-
du vozovek i chodníků včetně toho, 
v jakém pořadí a sledu jsou místa 
uklízena.

A  c o  z á s a d n í h o  l e t o s  p ř i n á -
š í  R a d o t í n  n a v í c ?  N a  a d r e s e  
http://vozidla.praha16.eu je nově 
k dispozici on-line sledování trojice 
vozidel zimní údržby (dvě multikáry 
a chodníkový stroj). Každý občan se 
tedy může podívat na to, když padá 

sníh nebo je v ulicích náledí, kde se 
právě provádí zimní údržba strojově, 
a dokonce i to, kde byla prováděna 
v uplynulých hodinách (v mapě je 
zakreslena stopa za všemi vozy). 
„Služba je od října spuštěna ve zku-
šebním provozu, a pokud se osvědčí, 
plánujeme její rozšíření i mimo zimní 
období. Dlouhodobá snaha naší rad-
nice o transparentnost a co největší 
kontrolu ze strany veřejnosti vstoupila 
do další fáze,“ vysvětluje tajemník 
ÚMČ Praha 16 Ing. Pavel Jirásek.   
Ostatní městské části

V Lipencích ani v Lochkově se opro-
ti minulým zimám nic nemění, tyto 
menší MČ si úklid ulic ve své správě 
zajišťují vlastními silami. Ve Zbrasla-
vi je část zimní údržby komunikací 
zajišťována vlastními silami, část do-
davatelsky: silnice uklízí Provozovna 
služeb Zbraslav, chodníky fi rmy Ota-
kar Haering a Roman Linhart. 

Ve Velké Chuchli je situace kom-
plikovanější. Úklid ze strany městské 
části je plánován v dosavadním rozsa-
hu s vlastními silami (do výbavy nově 
přibyl zádový fukar). Komunikace 
v oblasti nové výstavby dosud patří 
fi rmě FINEP, která se tudíž o úklid 
bude starat sama. Podle chuchelského 
starosty Mgr. Martina Melichara by 
ulici Na Hvězdárně již měla do své 
správy převzít TSK, vše je však v jed-
nání, protože zdejší radnice nechce, aby 
byla převzata jako komunikace 3. řádu. 
V této oblasti bydlí téměř 400 lidí a to-
mu by měla odpovídat i  priorita úklidu 
hlavní příjezdové cesty.

po více jak devíti měsících od vý-
běru zhotovitele a šesti měsících po 
medializaci byla v srpnu zrušena 
veřejná zakázka na stavbu technické 
vybavenosti v radotínské oblasti ulic 

Otínská a Jelenovská z důvodu tvr-
zení o jejím předražení. Nyní se ale 
blýská na lepší časy, Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy dalo na svém 
říjnovém zasedání zelenou vyhlášení 
nové zakázky, která je oproti té pů-
vodní dokonce ve větším rozsahu.

Cílem veřejné zakázky je výstavba 
technické infrastruktury v Městské 
části Praha 16 v lokalitě ulic Otínská 
(v úseku ulic Zderazská a Jelenovská), 
Jelenovská, Dehtínská, Javořická, Lo-
šetická a „bezejmenná“ (spojení ulic 
Zderazská a Lošetická). 

Jedná se o výstavbu splaškové ka-
nalizace gravitační DN 300 (mimo 

ulice Javořická), vodovodních řadů, 
plynovodu, dešťové kanalizace DN 300 
(mimo ulice Javořická, kde jsou dešťo-
vé vody svedeny podél obruby chod-
níku ke stávajícímu dešťovému žlabu 
v dolní části ulice), veřejného osvětlení 

(v polovině ulice Lošetická 
a v ul. „bezejmenná“). Sou-
částí plnění veřejné zakázky 
je rovněž rekonstrukce ko-
munikací a chodníků. 

Celková předpokládaná 
hodnota investiční akce 
činí 66,3 mil. Kč bez DPH. 
P o  s c h v á l e n í  z á m ě r u 
veřejné za kázk y v Za-
stupitelstvu hl. m. Prahy 
následuje odeslání před-
běžného oznámení veřej-
né zakázky na Věstník 

veřejných zakázek dle ustanovení 
§ 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Po uplynutí lhůty od ode-
slání tohoto předběžného oznámení 
(30 dnů) budou splněny všechny 
zákonem stanovené podmínky pro 
vyhlášení této veřejné zakázky.

Radotínská radnice nadále oče-
kává zahájení realizace celé zakázky 
v průběhu roku 2013 (za předpokladu 
hladkého průběhu výběrového řízení), 
čemuž odpovídá i příslib fi nančního 
zajištění akce v návrhu rozpočtu hlav-
ního města na příští rok.
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historické fotografi e: archiv stavebního úřadu ÚMČ Praha 16, aktuální foto: Emil Souček
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