
Opravy komunikací

Školky mají zateplení

a dálnic (komunikace mimořádně 
zatížené stavbou okruhu) a Technickou 
správou komunikací hl. m. Prahy (ko-
munikace poškozené běžným provo-
zem) tak, aby proběhly až po otevření 
Pražského okruhu. Dříve by totiž způ-
sobily dopravní kolaps v Radotíně i na 
příjezdových trasách.

Opravami zároveň prošly další 
radotínské komunikace, například 
Radkovská ulice (sloužila jako jedna 
z příjezdových tras k radotínskému por-
tálu tunelu Lochkov), „malá“ Výpadová 
(u tzv. statkových domů) či začátek ulice 
Na Výšince. 

Práce tím však ještě neskončily: Chys-

tá se totiž celková oprava Přeštínské ulice 
(včetně vlečky, která je v dezolátním sta-
vu) a dalšího úseku Výpadové ulice od 
firmy Kondor k objektu pily Mrázek. Na 
tuto část probíhá v současné době vodo-

právní a stavební řízení, 
neboť rekonstrukce ulic 
zahrnuje nový povrch 
komunikace, zř ízení 
d e š ť ové  k a n a l i z a c e 
pro odvodnění u l ice 
Přeštínské a části ulice 
Výpadové a doplnění 
chybějících a opravu stá-
vajících chodníků v ulici 
Přeštínské a Výpadové. 
„Termín rekonstrukce je 
závislý na klimatických 
podmínkách koncem 

letošního roku. V případě nepříz-
nivých podmínek se rekonstrukce 
přesune na jaro 2011,“ upřesňuje 
Ing. Milan Bouzek, 2. zástupce sta-
rosty MČ Praha 16. 

výběrového řízení (podlimitní zakáz-
ka), firmou Profis B+B, s.r.o., koncem 
září a smluvní termín na dokončení 
je 15. prosinec. Letošní topná sezona 
by tedy již měla znamenat úsporu ve 
vytápění všech budov.

Celá akce se mohla uskutečnit díky 
dotaci Prahy ve výši 6 milionů korun, 
MČ Praha 16 doplatí jen zbytek nákladů. 
Pokud připočteme investiční náklady 
na rozšíření školky o další dvě třídy, 

k t e r é  p r o b ě h l o 
v letních měsících, 
míří letos do bu-
dov předškolních 
zařízení v Radotí-
ně přes 9 mil. Kč. 

V  p l á n u  n a 
rok 2011 zůstává 
zateplení fasády 
školky na Sídliš-
ti, kde je realizace 
oceněna da lšími 
2 miliony. I zde bude 
žádáno o městské 
dotace.

Pražský okruh přinesl úlevu i problémy

v záležitosti zvýšené hlučnosti z esta-
kády na radnici dostal,“ informuje ra-
dotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Další postup upřesňuje jeho 
2. zástupce Ing. Milan Bouzek: „Stavba 
byla uvedena do zkušebního provozu, 
který potrvá do 30. června 2011. V je-
ho průběhu budou měřeny hladiny 

hluku. Tím by mělo být prokázáno 
dodržení hygienických limitů hladin 
hluku. Pokud tyto hodnoty dodrženy 
nebudou, musí být navržena a v prů-
běhu zkušebního provozu realizo-
vána další protihluková opatření. 
Teprve poté může být vyhodnocen 
zkušební provoz a proběhnout ko-
laudace stavby.“

Výsledky komunálních voleb 
na šestnátce

Praha zůstala pravicová
Ani to, kam bude dál směřovat Pra-

ha coby celek, dosud není tak docela 
jasné (stav k 1.11. – pozn. red.), známy 
jsou jen počty křesel pro jednotlivé 
strany (26 pro TOP 09, 20 pro ODS, 
14 pro ČSSD a 3 pro KSČM). Zbytek 
záleží na jednání těch, kdo konkrétně 
křesla obsadili. Zcela propadly Věci 
veřejné, které měly svou kandidátku 
na primátorku, ale nakonec nemají ani 
jediného městského zastupitele. 

Na rozdíl od minulých voleb se ten-
tokrát do zastupitelstva „velké Prahy“ 
volilo v sedmi volebních obvodech, 
tak, jak si to v červnu prosadila praž-
ská ODS. Správní obvod Prahy 16 spadl 
do dvojky, spolu s Prahou 5, Prahou 13, 
Řeporyjemi a Slivencem. Společně zvo-
lili těchto „svých“ 9 zastupitelů ze tří 
politických stran:
» JUDr. Rudolf Blažek, Mgr. Gabrie-

la Kloudová, MBA a David Zelený 
kandidovali za ODS;

» Ing. Eva Vorlíčková, Ing. Vác-
lav Novotný, Ing. Pavel Richter 
a Ing. Michal Štěpán za TOP 09;

» JUDr. et Ing. Miloslav Ludvík, 
MBA a JUDr. Lenka Teska Arnoš-
tová, Ph.D. za ČSSD.

Procentní zisky jednotlivých politic-
kých stran a uskupení se příliš nelišily 
od celopražského souhrnu, jen KSČM 
tu neuspěla, získala pouze 5,44 % 
(oproti 6,82 % celkovým), u vítěze 
TOP 09 to bylo 32,17 % (30,26 %), pro 
ODS se tu sešlo 23,46 % hlasů (23,10 %) 
a pro ČSSD 15,87 % (17,85 %). Nepatrně 
lepší zisky, než komunisté, měly v tom-
to volebním obvodu Věci veřejné, které 
dostaly 7,35 % hlasů a koalice Strany 
zelených a Evropských demokratů 
s 5,81 %, tedy politické subjekty, které 
nezískaly své zastupitele ani v jednom ze 
sedmi volebních obvodů.

Zvolení zastupitelé v městských částech podle stran
LIPENCE
Občanská demokratická strana
(62,5 %)
1. Michal Popek; 637 hlasů
47 let, starosta MČ Praha - Lipence
2. Ing. Jiří Pavlíček; 620 hlasů 
42 let, manažer, předseda TJ Sokol 
3. Josef Růžička; 594 hlasů
38 let, živnostník
4. Ing. Miroslav Čížek; 592 hlasů
62 let, stavební inženýr
5. Zuzana Jarolímová; 590 hlasů
41 let, odborný taxátor
6. Tomáš Filla; 590 hlasů
34 let, mediální ředitel 
7. Ing. Pavel Pihrt; 576 hlasů
59 let, podnikatel 
8. Petr Váchal; 575 hlasů
49 let, hudebník - podnikatel 
9. Jindřich Kubík; 568 hlasů
64 let, důchodce 

Sdružení pro Lipence (37,5 %)
1. Mgr. Lenka Kadlecová; 395 hlasů
41 let, učitelka 
2. Mgr. Jana Karbanová; 363 hlasů 
38 let, učitelka 
3. Petr Cemper; 359 hlasů 
44 let, ředitel společnosti 
4. Ing. Jaroslav Říšský; 349 hlasů
43 let, manažer 
5. Vlastimil Šimek; 348 hlasů
38 let, makléř 
6. Petr Sýkora; 347 hlasů 
44 let, jednatel společnosti

LOCHKOV
Občanská demokratická strana
(100 %)
1. Eva Filipová; 215 hlasů
49 let, zástupce starosty 
MČ Praha - Lochkov 
2. Ing. Jana Filipová; 201 hlasů
27 let, finanční manažer 
3. Ing. Jiří Rendl; 200 hlasů
51 let, manager 
4. PaedDr. Ivanka Rezková; 200 hlasů
70 let, důchodce 
5. Josef Špánik; 197 hlasů
49 let, autoopravář 
6. Ing. Zdeněk Kubička; 197 hlasů
48 let, technik 
7. Karel Košař; 195 hlasů 
41 let, řezník 
8. František Wais; 192 hlasů
40 let, číšník 
9. Miroslav Dlouhý; 192 hlasů
53 let, autodopravce 

PRAHA 16 (RADOTÍN)
Občanská demokratická strana
(63,2 %)
1. Mgr. Karel Hanzlík; 2293 hlasů
44 let, starosta MČ Praha 16
2. Simona Baráková; 2074 hlasů 
40 let, učitelka
3. Mgr. Miroslav Knotek; 2029 hlasů 
42 let, zástupce starosty MČ Praha 16
4. Mgr. Jan Stárka; 2028 hlasů
48 let, ředitel dětského domova
5. Ing. Milan Bouzek; 1983 hlasů 
62 let, podnikatel
6. Ing. Jan Farník; 1976 hlasů
58 let, informatik
7. Ing. Irena Farníková; 1975 hlasů 
58 let, vedoucí knihovny
8. Ing. Petr Binhack; 1927 hlasů
62 let, důchodce, radní MČ Praha 16
9. Ing. Jaroslav Šindelka; 1906 hlasů
62 let, elektrotechnik
10. Ing. Viktor Krištof, MBA; 1901 hlasů 
31 let, filmový producent

TOP 09 (14,54 %)
1. Mgr. Luděk Sedlák; 767 hlasů
56 let, vydavatel Šemíku
2. Martin Kabyl; 452 hlasů
25 let, student

Česká strana sociálně demokratická 
(12,13 %)
1. MUDr. Lenka Fischerová; 472 hlasů 
53 let, lékařka
2. Ing. Karel Klíma; 466 hlasů 
34 let, ekonomický manažer

Komunistická strana Čech a Moravy 
(5,85 %) 
1. PhDr. František Černohorský; 233 hlasů
60 let, vydavatel

VELKÁ CHUCHLE
Občanská demokratická strana
(37,09 %)
1. Mgr. Lenka Felixová; 400 hlasů 
42 let, právník 
2. Stanislav Fresl; 388 hlasů
62 let, starosta 
3. Ladislav Kadeřábek; 374 hlasů
41 let, lesní 
4. Mgr. Gabriela Dudášová; 362 hlasů
35 let, advokát 

TOP 09 (26,03 %)
1. Mgr. Martin Melichar; 346 hlasů
46 let, provozní manager 
2. Jan Matl; 299 hlasů
39 let, oční optik 
3. Viktor Čahoj; 291 hlasů
23 let, podnikatel 

Česká strana sociálně demokratická 
(17,47 %)
1. Ing. Jiří Petr; 273 hlasů 
52 let, obchodně-technický manažer 
2. Mgr. Oto Linhart; 242 hlasů 
52 let, projektový manažer 

Strana zelených (14,93 %)
1. Ing. arch. David Vokurka
245 hlasů; 39 let, architekt 
2. MUDr. Jana Vrběcká; 175 hlasů 
47 let, dětská lékařka 

ZBRASLAV
NEZÁVISLÍ (21,52 %)
1. Filip Toušek; 920 hlasů 
39 let, technik
2. Mgr. Karel Tejkal, MBA; 900 hlasů
39 let, konzultant 
3. Ing. Aleš Háněl, MBA; 892 hlasů
36 let, IT specialista 
4. MUDr. Martin Charvát; 862 hlasů 
45 let, gynekolog 

Občanská demokratická strana
(20,71 %) 
1. PaedDr. Dagmar Kobylková; 900 hlasů
57 let, starosta 
2. Ing. Václav Ott; 780 hlasů
60 let, ekonom 
3. Ing. Michal Stieber; 735 hlasů
28 let, konzultant
4. Martin Douša; 718 hlasů 
34 let, produkční manažer 

TOP 09 (16,81 %)
1. MUDr. Alexandra Klímová; 699 hlasů 
47 let, manažer 
2. Ing. Petr Hensel; 694 hlasů
48 let, podnikatel 
3. Tomáš Verner; 627 hlasů 
33 let, manažer

Česká strana sociálně demokratická 
(15,45 %) 
1. Jiří Kabát; 663 hlasů 
38 let, manažer neziskové organizace 
2. Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová
659 hlasů; 37 let, pedagog, přírodovědec 

Strana zelených (12,88 %)
1. Ing. Ondřej Hofmeister; 636 hlasů
39 let, projektant 
2. Ing. Zuzana Vejvodová; 579 hlasů 
47 let, stavební inženýrka 

Nová Zbraslav - Věc veřejná (7,09 %)
1. Bc. Filip Gaspar; 389 hlasů 
29 let, dopravní pilot

Komunistická strana Čech a Moravy 
(5,53 %)
1. Miroslav Picek; 228 hlasů 
69 let, důchodce 

Dlouhodobé úsilí Letopisecké komise 
Rady MČ Praha 16 o pojmenování nově 
postavených mostů na Pražském okru-
hu přineslo v polovině října své ovoce: 
Do map budou zapsána jména Loch-
kovský, Slavičí a Radotínský most.

Návrh na pojmenování nových 
mostů na jižní části okruhu se od 
počátku vázal na blízké geografické 
názvy lokalit, letopisci tak chtěli 
podpořit snadnou orientaci v této 
části Prahy. Místopisné komisi Rady 
hl. m. Prahy byl již před více než 

rokem doručen materiál na pojmeno-
vání mostů Lochkovského (unikátní 
stavba v k.ú. Lochkov), Slavičího 
(přemosťuje lokalitu Slavičí údolí) 
a Radotínského, případně Radotínské 

estakády – nejdelšího mostu v České 
republice.

Konečný název posledně jme-
novaného, po dohodě starosty 
MČ Praha 16 Mgr. Karla Hanz-
l íka a prvního náměstka pr imá-
tora JUDr. Rudol fa Blažka, zní
„Radotínský most“ v celé své délce, 
ačkoli protíná i území Lahovic, Zbra-
slavi a Komořan.

Současně dostaly své názvy i přilehlé 
klasické tunely – Lochkovský a Komo-
řanský (doposud se o něm mluvilo 
a na dopravním značení je uveden jako 

tunel Cholupi-
ce). Šabatka je 
název 50 metrů 
d louhého eko-
logického tunelu 
na komořanské 
straně nad Vl-
tavou.  

Část trasy byla 
oficiálně přejme-
nována z ulice 
Pod Lochkovem 
n a  P r a ž s k ý 
okruh, jedná se 
o kratičký úsek 
nové  d á l n ic e , 
který kopíruje 
původní komu-
nikaci od ulice 
K Barrandov u 

až po sjezd na Lochkov a Radotín. 
Spolu s dalšími novými jmény ulic 
to vše schválila Rada hl. m. Prahy na 
svém 34. jednání dne 12. října 2010. 

Nová jména mostů


