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Radotínské vily, vilky, domy a domečky XIV.

Jarní úklid 2018
V prvé půli dubna se rozběhla i jarní 

očista lipeneckých komunikací. Ta by 
měla proběhnout ve stejném rozsahu jako 
loni, rekonstrukce ulice Na Lhotkách se 
totiž zpozdila a uskuteční se až příští rok. 
Dopravní omezení se zde neplánují.

V Lochkově úklid probíhá od první 
dubnové středy podle počasí vždy od stře-
dy do pátku po jednotlivých ulicích. Jejich 
obyvatelé jsou předem informováni dopi-
sem do schránek, kterým je radnice žádá 
o uvolnění parkovacích míst. Úklid pro-
bíhá strojově, vozidly Avant s kruhovým 
koštětem a HAKO s vysávacím zařízením, 
samozřejmě s ručním dočišťováním. Cel-
kem zde počítájí se dvěma až třemi týdny 
na celkový úklid vozovek a chodníků.  

Letošní blokové čištění Radotína je 
opět rozděleno do třinácti okruhů, které 
Technické služby Praha – Radotín vyčistí 
během 7 týdnů. 

V týdenním předstihu budou rozmís-
ťovány dopravní značky (instalují se podle 
platných norem a v souladu s vyhláškou, 
která provádí zákon č. 360/2000 Sb.).

V týdnech, na něž připadají státní 
svátky (Svátek práce 1. května a Den ví-
tězství 8. května) se čistí ulice vždy jen 
jednou týdně (nemohlo by se uskutečnit 
předčištění, které se obvykle provádí den 
předem), oběma naplánovaným oblastem 
se však díky tomu budou moci pracovníci 
TS Praha – Radotín věnovat po všechny 
čtyři dny pracovního týdne.

Etapizaci úklidu ovlivňuje i Memo-
riál Aleše Hřebeského, chystaný na 
25. – 28. dubna, a Den s IZS pořádaný 
v sobotu 12. května před obchodním do-
mem Berounka (parkoviště se bude uklí-

zet po skončení akce, tj. po 14. hodině).
Zákazy zastavení v uklízených ulicích se 

i letos budou týkat vždy jen úterka a čtvrt-
ka, v ostatních dnech se bude uklízet bez 
dopravních omezení. O termínech čištění 
budou informovat jak mobilní dopravní 
značky, tak i rozhlas a lístky vsunuté za 
stěrače automobilů v dotčených lokalitách. 
V ulicích s dopravním omezením bude na 
dodatkových tabulkách pod zákazovou 
značkou uveden čas čištění od 7.30 do 
14.00 hodin – podle postupu úklidu budou 
ale značky odstraňovány co nejdříve po 
ukončení všech prací.

Do úklidu jsou nově zahrnuty ulice 
Vindyšova a Na Krupičárně, naopak se 
tentokrát nebude uklízet v Šárově kole 
a v Chatové, kde probíhají stavební práce.

Ve všech naplánovaných oblastech se 
vozovky a chodníky uklízejí kropením, 
sběrem zimního posypu, prachu a dalších 
nečistot zametacím strojem, pak se ručně 
dometají. Součástí úklidu je čištění zane-
sených kanalizačních vpustí a odstranění 
náletové zeleně nejen z komunikací, ob-
rub a chodníků.

Poslední strojní čištění na dopravně 
přizpůsobených komunikacích proběhne 
24. května. Od následujícího týdne již 
bude, dle klimatických podmínek, násle-
dovat pravidelný celoroční cyklický úklid. 
Jeden úklidový cyklus má 6 etap, které 
budou realizovány na základě dříve rozdě-
leného území Radotína.

Na adrese http://vozidla.praha16.eu je 
vidět, kde se provádí strojový úklid, do 
něhož jsou v Radotíně zapojeny dva čisticí 
vozy Johnson a Kärcher a dvě multikáry. 
V mapě je zakreslena stopa všech funkč-
ních strojů, která zobrazuje, kde bylo 
čištění provedeno v uplynulých hodinách 
a aktuální poloha strojů.

Harmonogram úklidu Radotína s dopravními omezeními:
10. 4. úterý – oblast Minerální: Strážovská (úsek Strunkovská - Otěšínská), Solná (úsek Strunkovská - Strážovská), 
Minerální, Strunkovská
12. 4. čtvrtek – oblast Lahovská: Solná (úsek od Strážovské směrem k Sobětické), Sobětická, Otěšínská, K Višňovce, 
Jarmily Novotné, Kalabisova
17. 4. úterý – oblast Rymáň: Na Rymáni, Chrobolská, K Berounce, Stadionová, Ke Zděři (úsek Chrobolská - Stadionová)
19. 4. čtvrtek – oblast Loučanská: Ke Zděři (úsek Stadionová - Felberova), Felberova, Zítkova, Macháčkova,
Loučanská, Nad Berounkou, náměstí Sv. Petra a Pavla, Václava Balého, Ježdíkova, Horymírovo náměstí, K Přívozu, K Láz-
ním
24. 4. úterý – oblast Na Viničkách: Sídliště - parkoviště u ul. Karlická, Sídliště (před domy čp. 1083 - 1090), 
Týřovická, parkoviště pro lékaře, Na Viničkách, U Viniček, Kolová, Dehtínská, Zadovská, Vojetická, Zdická, Javořická, 
Příbramská, Lošetická, Na Krupičárně, Nýrská
26. 4. čtvrtek – oblast Otínská: Sídliště páteřní komunikace, parkoviště zdravotnického zařízení, Sídliště-parkoviště 
u Správy obecních nemovitostí, Na Výšince, U Starého stadionu, Otínská, Jelenovská, náměstí Osvoboditelů (úsek Na 
Výšince – Karlická)
3. 5. čtvrtek – oblast nám. Osvoboditelů: Pod Klapicí (slepá část), parkoviště Vinohrady, pěší zóna Vinohrady,
Slinková, Na Betonce, Strážovská (úsek Pod Klapicí - Ametystová), nám. Osvoboditelů, zásobovací + parkoviště u ulice
Na Betonce + parkoviště u pošty a parkoviště EKIS, Prvomájová (úsek Pod Klapicí - Na Betonce), Vindyšova
10. 5. čtvrtek – oblast Věštínská: Věštínská (úsek Vrážská - Matějovského), Matějovského, Josefa Kočího, Tachovská, 
Zbynická, Nýřanská
12. 5. sobota – parkoviště nám. Osvoboditelů: parkoviště před obchodním domem Berounka
15. 5. úterý – oblast Prvomájová: Ametystová, Achátová, Jaspisová, Vykoukových, Grafitová, U Vápenky, Býšovská, 
Čedičová, Štěrková, Prvomájová (úsek Na Betonce - Vrážská), U Sanatoria (úsek Strážovská - Štěrková), Strážovská 
(úsek Ametystová – Štěrková), Na Říháku
17. 5. čtvrtek – oblast Strážovská: Strážovská (úsek Štěrková - Strunkovská), U Sanatoria (úsek Štěrková - Živcová), 
Radkovská, Živcová, Topasová, Pod Lahovskou, Plánická
22. 5. úterý – oblast K Cementárně: V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky, Častonická, Ledvická, 
Pod Velkým hájem, U Učiliště, Vápenná, V Sudech, Hadravská
24. 5. čtvrtek – Výpadová: Věštínská (úsek Matějovského - Výpadová), U Jankovky, Kraslická, V Parníku,
Na Benátkách, Výpadová (malá)

Při prohlídce Prvomájové ulice tentokrát překročíme ulici Na Betonce – a rozhlédneme se kolem jejich křížení.

Výřez z kolorované pohlednice z roku 1915 
zachycuje zaměstnaneckou ubytovnu továrny 
Vindyš, která stála na nejvzdálenějším konci 
továrních pozemků. Soubor budov měl 
vlastní číslo popisné – 120.  Půdorys vnitřní 
budovy byl do U, což je kvůli nedbalé koloraci 
špatně patrné  

Pohled na domky od Říháku – samotná 
továrna je na snímku vlevo, vpravo snímku 
dominuje cementárna. Ing. Šindelka 
z matričních zápisů zjistil, že v čp. 120 se  
roku 1911 narodil jeho otec a roku 1910 jeho 
teta. Prarodiče totiž přišli do Radotína za 
prací a dokud si poblíž nepostavili vlastní 
domek, bydleli právě v této ubytovně

Podle leteckých snímků byly budovy čp. 120 zbořeny někdy mezi 
roky 1938 a 1945, dlouho tu byla jen pěšina a improvizované dětské 
hřiště. V roce 1977 se na prázdné parcele začal stavět dům obuvi,
do něhož se měla přesunout prodejna, o níž jsme psali minule

Dům obuvi byl dokončen v roce 1978 a dlouho sloužil svému 
původnímu účelu

Fotografie z doby, kdy se o objekt dělil Tipsport bar 
s opravnou televizorů a rádií

Elektroservis vystřídala před několika lety prodejna Mthao

Domek na protějším rohu křižovatky 
pro paní Marii Babičkovou byl postaven 

podle plánu Em. Michálka, povolení 
k obývání i užívání novostavby nese

datum 31. října 1928. V roce 1934 dostala 
majitelka povolení připojit svůj dům 

k dešťové kanalizaci obce, v roce 1936 
přistavět koupelnu

V roce 1960 byla 
přistavěna garáž, 
další přístavba 
proběhla v roce 1973. 
A takto vypadá
dům dnes

Původní, 
nerealizovaný 

plán nového 
domu pro 

Rudolfa 
a Barboru 

Trnkovi z roku 
1924

O rok později vznikl tento návrh 
domku na větším půdorysu, 

podle kterého se začalo stavět. 
20. června 1926 „V úctě podepsaný 

oznamuje slušně, že vystavěl nový 
domek na parcele 386/3, který je 

úplně dohotoven.“

Domek se v roce 1964 rozšířil o prádelnu, o čtyři roky později 
o garáž a verandu, tady je na snímku ze sedmdesátých let

V roce 1998 přibyl v patře ještě 
jeden pokoj, toto je současná 
podoba čp. 361

Historické snímky z letopiseckéhoarchivu vyhledal a poskytl Ing. Jaroslav Šindelka,
současnou podobu nafotila  a textem doprovodila Kateřina Drmlová

Pro čištění je v ulicích s dopravním 
omezením rezervován čas mezi 7.30 
a 14.00 hodin - podle postupu úklidu 
budou ale značky odstraňovány co 
nejdříve po ukončení všech prací.

Městská část Velká Chuchle podle 
Ing. Viléma Schulze, tajemníka chu-
chelského úřadu, uklízí své komunikace 
průběžně celoročně, aniž by přitom mu-
sela využívat omezení dopravy v klidu.

Podle informací Štěpána Vacka, DiS., 
vedoucího Odboru místního hospodář-

ství zbraslavské radnice, odstartovalo 
jarní úklid komunikací, tzv. blokové 
čištění, na Zbraslavi 5. dubna. Postup-
ně se při něm vyčistí 94 ulic, včetně 
chodníků a parkovacích zálivů, které 
spravuje Městská část Praha - Zbraslav. 
Jde o přibližně 25 km vozovek a 32 tis. 
m2 chodníků. Čištění je, stejně jako 
v loňském roce, rozděleno do deseti 
okruhů a skončí 4. května. V ulicích 
určených k čištění nebude v daný ter-
mín, v době od 8.00 do 15.00 hodin, 

možné parkovat. Čištění bude opět 
dodavatelsky provádět společnost Pro-
stor a.s. Žádné zásadní změny oproti 
loňskému roku nejsou. Přesný rozpis 
jednotlivých okruhů a termínů je opět 
k nalezení na webových a facebooko-
vých stránkách městské části.

V rámci stejných okruhů bude 
v období od 9. 5. 2018 do 31. 10. 2018 
probíhat pravidelné čištění ulic již bez 
omezení parkování. Každá ulice tak 
bude vyčištěna ještě 5x.


