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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Průběh letošního léta ani vzdále-
ně nepřipomíná loňské tropické dny 
bez dešťových přeháněk. Spíše se 
blížíme k všeobecně známému ná-
zvu Vančurova díla Rozmarné léto. 
Klidné dny ve vyprázdněných cen-
trech městských částí narušuje jen 
stavební činnost. Nejvýznamnější 
stavbou, která mění tvář naší měst-
ské části, je první etapa projektu 
Centrum Radotín. Připojení všech 
technických sítí přerušilo dopravu 
Na Betonce. Původní požadavek 
městské části na protlačení sítí pod 
komunikací nešel technicky splnit, 
a proto došlo k dohodě s investorem 
na překopu komunikace s termínem 
do konce prázdnin. Na tuto stavbu 
navazuje výstavba parkoviště P22 
pro rezidenty z nám. Osvobodi-
telů. Parkoviště bude disponovat 
22 místy. Součástí stavby je i vý-
stavba první části budoucí obchodní 
třídy nového centra. Na tuto třídu se 
odkloní doprava projíždějící do zá-
sobovací ulice za objektem obchod-
ního centra. Stavbu provází zdržení 
z důvodu zdlouhavého vyjasňování 
technického stavu kolektoru, který 
prochází pod staveništěm. Práce na 
nástavbě školy i na zateplení dalších 
obecních budov pokračují. Výběr na 
výstavbu podzemních kontejnerů 
čeká na posouzení Státního fondu 
životního prostředí ČR. Připravuje 
se dokumentace na pokračování 
úpravy břehu Berounky od ústí 
Radotínského potoka k Ondřejovi 
a rozšíření cyklostezky od ústí poto-
ka k Šárovu kolu. V sousedství ústí 
potoka vznikne další odpočinkové 
místo s lepším přístupem k řece 
v podobě velkých kamenů. Přibude 
zde i lavička a odpočinkové plato 
s třemi schody v místě betonového 
sarkofágu bývalé kanalizace a dojde 
k úpravě kamenné navigace břehu 
řeky. Kolem biotopu byla cyklostez-
ka dokončena. Od 3. srpna probíhá 
úprava topolové aleje na černošic-
kém katastru.

Dovolte, abych jménem redakční 
rady Novin Prahy 16 popřál všem 
občanům „šestnáctky“ klidné letní 
dny a šťastný návrat z dovolené.

Během celých prázdnin komplikují 
místní dopravu a parkování v centru 
Radotína souběžně probíhající staveb-
ní práce na náměstí Osvoboditelů. Vý-
sledkem ale bude první viditelný klad 
pro místní řidiče.

První dopravní omezení bylo dlou-
hodobě plánováno a souvisí s výstav-
bou parkoviště na náměstí Osvobo-
ditelů v místě dosavadní zásobovací 
(obslužné) komunikace spojující ulice 
Na Betonce a Na Výšince. Celý začátek 
jednosměrné komunikace se upravuje 
a v místě její pomyslné osy vznikne 
22 nových parkovacích míst (viz 
obrázek). Zároveň s tím se vybuduje 
i první část budoucí obchodní třídy.

Původní záměr byl realizovat tuto 
investiční akci v prvním čtvrtletí, 
nicméně vše zbrzdilo projednání 
s Kolektory Praha, a.s., které spravují 
zařízení pod zemí, jež nesmí přijít 
stavbou k úhoně. Po měsících jedná-
ní se vše podařilo sladit a parkoviště 
se začalo budovat 11. července a vše 
bude probíhat až do konce srpna. 

aby byly tímto způsobem provedeny 
všechny práce pod komunikací a ne-
došlo k větším dopravním omezením. 
Z výsledků zkušebních vrtů však vy-
šlo najevo, že to není technicky mož-

né, dohodl se tedy 
a lespoň prázdni-
nový termín prací, 
s tím, že všechny 
p ř e k o p y  m u s í 
proběhnout co nej-
rychleji. V současné 
chvíli je tedy ulice 
neprůjezdná kvůli 
stavbě inženýrských 
sítí, zejména kana-
lizace.

Přes železniční 
přejezd Vrážská – 
Na Betonce je nyní 
m o ž n é  z a j í ž d ě t 
pouze na parkoviš-

tě před OC Albert, na jehož východní 
části je ale umístěno zařízení staveniš-
tě výstavby parkoviště „P22“. I proto 
byl na zbytku plochy dočasně zrušen 
režim časově omezeného stání „na ko-
touče“ a lze zde parkovat i v pracovní 
dny celodenně. 

Finální dokončení celého prostoru se 
plánuje do listopadu.

Vedle zásobovací komunikace je 
až do 29. srpna uzavřena také ulice 
Na Betonce, a to kvůli pokračujícím 
pracím při výstavbě etapy A Centra 
Radotín. Vše, co bylo možné provést 
protlakem pod ulicí, bylo dokončeno 
v červnu. Radnice trvala na tom, 

Výstavba Centra přinese 22 míst
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Novinky v parkování od září
Centrum Radotína je dlouhodobě 

zatěžováno odstavováním vozidel 
obyvatel mimo Prahu 16, kterým lo-
kalita kolem vlakového nádraží slouží 
jen jako přestupní bod na pražskou 
hromadnou dopravu. Místní radnice 
nyní pomůže nejpalčivější problémy 
vyřešit.

O tom, jak složitou záležitostí je 
„doprava v klidu“ ve středu Městské 

části Praha 16, svědčí kontinuální sle-
dování, šetření v terénu a projednávání 
variant nejen na úrovni městské rady, 
ale rovněž specializované Dopravně 
bezpečnostní komise, kde se žádnému 

jinému tématu od roku 2010, kdy byla 
založena, nevěnuje více pozornosti. 

Z několika vypracovaných mož-
ností nakonec byla jasnou většinou 
zainteresovaných zamítnuta ta, že by 
se v Radotíně pouze rozšířil systém 
parkování známý z centra Prahy, tedy 
zóny placeného stání. Ty by sice nepo-
chybně vedly k výsledku a vytěsnily 
řady vozidel parkujících v pracovní 

dny od rána do večera v nejbližších 
ulicích vlakové stanice, ale také by 
byly neúměrnou finanční zátěží pro 
občany a podnikatele (stejně vysoké 
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Hry sportovní, 
kulturní i mlsné

Místní se povětšinou vrací z dovole-
ných – více či méně naplněni exotický-
mi zážitky nachytanými za hranicemi 
všedních dní. Měli by si rychle oddech-
nout, protože doma na ně čeká další 
gejzír zábavy – v němž si určitě každý 
vybere to své.

Nejdříve se svou nabídkou startuje 
v Radotíně kino – to stálé se znovu 
rozjíždí již 16. srpna a pro začátek 
nabídne v premiérách samé letně od-
dechové tituly: Tajný život miláčků, 
Short skin, Doba ledová: Mamutí drc-
nutí, Jason Bourne, Star Trek: Do ne-
známa… Od 24. srpna se s projekcemi

Vážení spoluob-
ča né ,  č tená ř i , 

dovolte mi, abych 
Vám popřál pří-
jemnou dovolenou, 
krásné počasí a hlav-
ně dobře zvolenou 
a bezpečnou lokalitu. 

Školákům pak přeji hezké počasí 
na zbytek prázdnin a těm, co mají 
dovolenou již za sebou, přeji hodně 
pracovních úspěchů.

Během dovolené a prázdnin se 
všeobecně některé činnosti zdánlivě 
zpomalí, ale věřte, že není tomu úpl-
ně tak. V Chuchli v současné době 
probíhají jednání ohledně územního 
rozhodnutí na přístavbu a rekon-
strukci základní školy. Je to dost 
složité z důvodu zásahu do stávající 
budovy. Projekt řeší nejen navýšení 
počtu žáků, ale i kapacity jídelny, 
družiny a kuchyně. Tím bude částeč-
ně omezen během výstavby provoz 
těchto zařízení. V přístavbě vznikne 
hlavně prostornější tělocvična, která 
je určitě zapotřebí. Je to nejen roz-
sáhlá, ale hlavně složitá a nákladná 
přístavba. Mnozí z Vás se ptali, proč 
se bourala přízemní část dvoutřídky 
základní školy. Bylo nutné provést 
sondy podloží právě v místě těchto 
prostor z důvodu výpočtů statiky 
základů pro tuto přístavbu, neboť 
v těchto místech bude prostor tě-
locvičny zapuštěn do země. Sondy 
vzhledem k jejich velikosti a rozsahu 
nebylo možné uskutečnit jinak. Cel-
ková stavba a přístavba bude hodně 
náročná nejen technicky, ale i fi-
nančně. Pro úplný začátek finanční 
prostředky na účtu naše MČ má, ale 
stejně musím shánět dotace i nadále. 

Těším se na zahájení, ale hlavně 
na ukončení této stavební akce, která 
vyřeší problém Chuchle i ohledně 
přijímání většího počtu žáků do bu-
doucna.  Lituji jen, že se s přípravou 
ZŠ nezačalo o několik let dříve.

Vzhledem ke st ísněným pod-
mínkám bude během této výstavby 
v okolí školy velice rušno, proto žá-
dám obyvatele a hlavně ty, kterých se  
bude přímo dotýkat, o tolerantnost 
a trpělivost. Vždyť školu určitě každý 
rád podpoří!

Věřím, že se chuchelákům a ne-
jen jim úprava i přístavba ZŠ bude 
líbit a školáci včetně učitelů a všech 
pracovníků ZŠ budou tyto nové 
prostory rádi využívat a hlavně se do 
školy těšit.


