
Kostely - historické stavby a kulturní dědictví

Z vysílačky Městské policie
Prahy 16

Sociální podporu...
úřady práce, tedy státem přímo zřizo-
vané jednotky, v metropoli bylo dosud 
toto břímě na úřadech městských částí. 
Navíc stát na výkon této agendy posílá 
příspěvky s mnohaměsíčním zpoždě-
ním; za rok 2007 dostala radotínská 
radnice příspěvek až na podzim letoš-
ního roku. 
   Od ledna se toto změní, pro občany 
ale půjde pouze o kosmetickou úpra-
vu. V pátek 31. října 2008 schválila 
Poslanecká sněmovna novelu zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře, ve znění pozdějších předpisů, 
která mimo jiné odstraňuje dosavadní 
organizační anomálii ve výkonu agen-
dy státní sociální podpory. Od 1. ledna 
2009 budou útvary státní sociální pod-
pory také v Praze převedeny z úřadů 
městských částí na Úřad práce hl. m. 

Prahy a budou mít stejný statut jako 
v celé České republice.  
   Úřad práce ale ujišťuje, že pro pražské 
občany se toho mnoho nezmění. Budou 
dál chodit vyřizovat své záležitosti na 
stejné místo, ke stejným úřednicím a ve 
stejných úředních hodinách. To je pro 
obyvatele šestnáctky zásadní informa-
ce, protože radotínská radnice ve snaze 
vyjít občanům vstříc má v úřední dny, 
tedy pondělky a středy, otevřeno až do 
18.00 hod. Přitom současní úředníci 
úřadů práce jsou k dispozici jen do 17.00 
hod. Pracoviště státní sociální podpory 
na Praze 16 by ale i nadále mělo mít ote-
vřeno až do 18 hodin.

Adresa pro písemný kontakt
od 1.1.2009
Úřad práce hl. m. Prahy
pracoviště státní sociální podpory
v Praze 16
nám. Osvoboditelů 732
153 00 Praha - Radotín

   Odbor výstavby, dopravy a životního 
prostředí je organizačně členěn na dvě 
samostatná oddělení, dopravy a život-
ního prostředí. Dnes si představíme 
první z nich.
   Oddělení dopravy vykonává přene-
senou působnost silničního správního 
úřadu na základě Statutu hlavního 
města Prahy na území celého správ-
ního obvodu Prahy 16. V rámci samo-
statné působnosti projednává zejména 
jízdní řády a vedení tras linek městské 
hromadné dopravy, spolupracuje při 
vytváření koncepcí a rozvoje dopravní 
infrastruktury ve výše uvedeném úze-
mí a s Technickou správou komunikací 
hl. m. Prahy v oblasti údržby a čistoty jí 
svěřených místních komunikacích.

Funkce silničního správního úřa-
du je vykonávána ve smyslu zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů, 
na silnicích III. třídy, místních komu-
nikacích I. – IV. třídy (mimo vozovek 
místních komunikací I. třídy), veřejně 
přístupných  účelových komunikací. 

Dle uvedeného zákona je velmi 
obsáhlou agendou zvláštní užívání 
komunikací (§ 25). Jedná se o jakékoliv 
jiné užívání komunikace než obvyk-
lým způsobem nebo k jiným účelům, 
například provádění stavebních prací 
(veškeré výkopové práce spojené s po-
kládkou inženýrských sítí), umisťování 
reklamních zařízení, stavebních zaříze-
ní, zřizování vyhrazeného parkování, 
zřizování a provoz prodejních stánků, 
pořádání sportovních, kulturních či 
podobných akcí. Oddělení dopravy též 
rozhoduje o uzavírkách a objížďkách 
na svěřené komunikační síti. 
   V případě, že dojde k porušení přísluš-
ných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, projednává správ-
ní delikty podle § 42  téhož zákona 
a podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., 

Blíží se čas vánoční se svojí neobyčej-
nou atmosférou. Pro tuto adventní dobu 
se hodí návštěva některého z blízkých 
kostelů. Jednou z možností je zajít do 
kostela zasvěceného apoštolům Petrovi 
a Pavlovi v Radotíně, další je prohlídka 
baziliky svatého Václava na Smíchově.
   Historie radotínského svatostánku 
je neodmyslitelně spjata s dějinami 
Radotína. Zajímavá a písemně dolo-
žená zpráva o existenci Radotína je 
v listině českého krále Vladislava II. 
z roku 1159, v níž se mluví o přívozu 
a brodu u Radotína přes řeku Mži, dnes 
Berounku. Právě nad údolím této řeky 
se nachází malebný katolický kostel za-
svěcený sv. Petrovi a Pavlovi. O kostele, 
původně prosté raně gotické stavbě, 
je první písemná zpráva z roku 1298. 
V pamětní knize církevního historika 
Antonína Podlahy se píše, že biskup 
pražský Řehoř postoupil na žádost 
krále Václava II. radotínský kostel do 
pravomoci klášteru Zbraslavskému. 
   Od roku 1350 byl v Radotíně farní 
kostel, takže se zde konaly mše a vyu-
čovalo se psaní a čtení místním fará-
řem. V tomtéž roce Karel IV. osvobodil 
vesnici Radotín od placení generální 
berně za křest a svatbu. Během 30leté 
války (1618-1648) byla většina českých 
kostelů zpustošena, nevyjímaje ani 
Radotín. Další písemná informace tý-
kající se kostela je z roku 1658, a to ve 
zbraslavské pozemkové knize, kdy Ra-
dotín měl 7 gruntů, 4 mlýny, 3 chalupy 
a kostel. Původní podobu kostela nelze 
pomocí písemných pramenů s jistotou 
zjistit a není též zaznamenáno, kdy byl 
v minulosti opravován. Míní se, že to 
bylo za opata zbraslavského kláštera 
Tomáše Budecia v letech 1716 až 1718. 
Následně byl kostel v období vlády Ma-
rie Terezie barokně přestavěn v letech 
1740 až 1750, avšak historie přestavby 
není doložena. 
   Kolem kostela býval původně hřbitov. 
Mezi hřbitovem a školou v čp. 23 stávala 
až do r. 1812 dřevěná zvonice. Téhož roku 
byla přistavěna ke kostelu věž, ale nižší, 
než je ta současná. Hřbitov býval u koste-
la až do roku 1880, o čemž svědčí i něko-
lik starých pomníků u kostelní zdi. 
   Architektura současného kostela tak, 
jak jej známe dnes, je dílem pozdního 
baroka. V roce 1881 totiž prošel zásad-
ní přestavbou. Sloh pozdního baroka 
upřednostňoval asymetrické formy 
s vyklenutým nebo vydutým zaoble-
ním a jeho ideálem byl ovál a elipsa. 
Stavby v tomto období byly vědomě 
komponovány k obcházení, ke stálé-
mu objevování nových pohledových 
os. Vyznačovaly se bohatou štukovou 
výzdobou dokazující vzácnou práci 
uměleckých řemeslníků. Charakteris-
tické jsou zprohýbané a ornamentální 
tvary. Povšimnutí zaslouží hlavní oltář 
s barokním obrazem „Loučení sv. Petra 
a Pavla před smrtí“ od Františka Xave-
ra Balka (1724-1767), českého malíře 
a freskaře německého původu, před-
stavitele malby vrcholného baroka. 
Charakteristická je pro něj lyričnost 
a citovost, barevnost a výrazné mode-

lování tvarů. Kostel je jednolodní jed-
noduchou stavbou se zvlněnými boky 
a s věží umístěnou na východní straně. 
Ve výklenku nad vchodem je umístěn  
nápis „Obnoveno léta Páně 1881“. Nad 
oknem v průčelí je do kamene vytesaný 
znak Öttingenský (Kristýna Luisa Öt-
tingenská byla matkou císařovny Marie 
Terezie - pozn. aut.). 

Na věži kostela byly na počátku 
20. století tři zvony. Za první světové 
války byly dva z nich zrekvírovány pro 
vojenské účely. Nyní jsou na věži kostela 
zavěšeny zvony poháněné elektrickým 
pohonem. Kostel byl poznamenán také 
válečnými událostmi za druhé světové 
války, kdy v květnu 1945 uvnitř vybuch-
la pancéřová pěst. Oprava proběhla v le-
tech 1946 až 1949, kdy byla dokončena 
oprava věže. 
   Kostel na Smíchově, zasvěcený hlav-
nímu ochránci země České svatému 
Václavu, je postaven v čistém slohu 
starokřesťanské baziliky a patří k vý-
znamným českým novorenesančním 
památkám. V architektuře pojem bazi-
lika vyjadřuje kostel, který má více lodí, 
kde hlavní loď je vyšší než boční a má 
vlastní okna. Stavba tohoto trojlodního 
kostela byla zahájena v roce 1881 a byla 
vystavěna podle plánů architekta An-
tonína Viktora Barvitia (1823-1901), 
českého architekta, absolventa pražské 
akademie, který byl představitelem 
novorenesančního architektonického 
slohu. Tento sloh vznikl v italském 
státu Florencii, odkud se rozšířil i do 
českých zemí. Novorenesanční archi-
tekti se inspirovali antickými stavbami 
a uplatňovali ve stavitelství sloupořadí 
s vlastním prostorovým uspořádáním. 
Vybírali si náboženské náměty, výjevy 
ze Starého a Nového zákona, náměty 
alegorické i historické. Ve stavitelství se 
užívaly v širším měřítku materiály jako 
mramor, cihly a štuková malta. 
   Kostel tvoří hlavní loď a dvě postran-
ní oddělené od hlavní na každé straně 
čtyřmi mohutnými sloupy. Věže, které 
dosahují výšky 50 metrů, stojí v průčelí 
na západní straně kostela. Mají čtver-
cový půdorys a jejich výšku rozděluje 
několik říms do nestejně vysokých čás-
tí. Mezi římsami jsou umístěny věžní 
hodiny. Interiér kostela zdobí mozaika, 
která se v ornamentálních motivech 
objevuje i na průčelí. Nad hlavním 
portálem upoutá vícebarevný majoli-
kový reliéf sv. Václava se dvěma anděly.   
   Oba kostely mají svůj odlišný au-
tentický vzhled a charakteristický 
architektonický sloh, ale přesto mají 
něco společného. Pro oba kostely byl 
historicky významným rok 1881, tyto 
stavby jsou nadčasové, přinášely lidem 
naději v obtížných dobách a z jejich 
starobylých zdí jako by znělo: „Pokoj 
lidem dobré vůle“. 

Bazilika sv. Václava na webu:
www.vaclavonline.wz.cz
http://stovezata.praha.eu 
Fotografie kostela sv. Petra a Pavla
najdete na straně 3 v Objektivu času.

Zákaz vjezdu nákladních vozidel
Poslední týdny byly v Radotíně, Zbraslavi i Velké Chuchli ve znamení kontrol 
dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel. Kdo zákazu nedbal, zaplatil po-
kutu až ve výši tisíc korun. „Kontroly budou nadále pokračovat, a to jak v dopra-
vě, dodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů, tak na cyklostezce podél 
Vltavy, přes kterou si řidiči zkracují cestu v případě, že je zácpa na Strakonické,“ 
doplnil Bc. Michal Vocetka, vedoucí okrsku Městské policie Praha 16.
Krádeže krytů
S příchodem zimy kontrolují strážníci také lokality, kde se pohybují sociálně 
nepřizpůsobivé osoby. „Hlídka řešila i případ, kdy v ulicích Strážovská a Strako-
nická kdosi odcizil na pozemní komunikaci kanálové kryty a hrozilo nebezpečí 
dopravních  nehod,“ poznamenal Vocetka.

O svátcích strážníci dohlédnou
na vandaly a veřejný pořádek

   Na vánoční trhy, kapsáře, znečišťování 
veřejného prostranství, rušení nočního 
klidu či vandaly dohlédnou před svátky 
strážníci. V ulicích budou v tomto ob-
dobí navíc posílené hlídky.

Stejně tak strážníci v Praze 16 do-
hlédnou v prosinci i na prodej a pou-
žívání zábavní pyrotechniky. Zaměří se 
především na zákaz užívání pyrotech-
nických předmětů I. a II. třídy mimo 
místa uvedená v příloze vyhlášky. 
„Další kontroly budeme směřovat na 
dodržování vyhlášky Českého báňské-
ho úřadu a na zákaz prodeje předmětů 
třídy II. a III. a podtřídy T1, které mo-
hou být prodávány jen osobám starším 
osmnácti let,“ konstatoval vedoucího 
okrsku Městské policie v Praze 16 
Bc. Michal Vocetka.
   Strážníci dohlédnou i na prevenci 
kapesních krádeží, a to hlavně na vá-
nočních trzích. Lidé by si přesto měli 
pečlivě hlídat své věci, nenechávat 
odložené tašky na sedadlech automo-
bilů a nedávat tak zlodějům zbytečně 
šanci. V poslední době se zvyšuje také 
počet krádeží v opuštěných zahradních 
koloniích, kam se  před zimou uchy-
lují osoby bez domova. „Poslední akcí 
v tomto roce je tradičně silvestrovská 
noc, kdy budou opět posíleny noční 

hlídky strážníků v Praze 16. Ty se 
zaměří především na veřejný pořádek 
a přestupky proti občanskému souži-
tí,“ sdělil Vocetka.
   Opatření se budou týkat celé me-
tropole: „Hlídkovou činnost zinten-
sivníme i ve vybraných tramvajových 
linkách a na místech, kde se shro-
mažďuje větší počet lidí. Týká se to 
například Václavského a Staroměst-
ského náměstí, Královské cesty, stanic 
metra, stanovišť městské hromadné 
dopravy a velkých nákupních center,“ 
upozornil první náměstek primátora 
Mgr. Rudolf Blažek, který má bezpeč-
nost v metropoli na starosti.
   Napomoci zvládnout období svátků 
by měla i mobilní stanoviště Městské 
policie hlavního města Prahy a v po-
hotovosti  bude například hlídkový 
útvar. „V podzemní dráze by měl 
přispět k větší bezpečnosti cestujících, 
ochraně majetku a zamezení rostoucí 
agresivity některých občanů, kteří 
obtěžují žebráním. Pozornost bude 
soustředěna na nejkritičtější stani-
ce v centru metropole a v nočních 
hodinách budou strážníci procházet 
celými vlakovými soupravami,“ kon-
statoval Blažek. 

o přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů. K nejčastěji  řešeným přestupkům 
patří také ukládání pokut fyzickým 
a právnickým osobám za provozo-
vání vozidla bez pojištění odpověd-
nosti (§ 16 zákona č. 168/1999 Sb.), 
za porušování zákona č.111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, které je zjišťováno 
při silničních kontrolách Policií ČR 
(např. nedodržování bezpečnostních 
přestávek profesionálních řidičů). Na 
základě zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, stanovuje 
oddělení dopravy na silnicích II. a III. 
třídy a na místních komunikacích, po 
předchozím vyjádření Policie ČR, uži-
tí dopravního značení a vyjadřuje se 
k návrhům umístění dopravního zna-
čení na veřejně přístupných účelových 
komunikacích.

S řešením jakéhokoli problému 
týkajícího se výše uvedené dopravní 
problematiky jsou při-
pr aven i  pomo c i 
pracovníci Lenka 
M o r a v c o v á  
(tel: 234 128 292) 
a vedoucí oddělení
Jan Martínek
( t e l e f o n  : 
234 128 290). 

Zastupitelst vo MČ Pra ha 16 .
XIII. řádné zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 16 se koná ve 
středu 17.12.2008 od 17.00 hod. 
v radotínském Kulturním středisku, 
nám. Osvoboditelů 44.
Úřední hodiny o svátcích. Úřad 
městské části Praha 16 bude mít 
o svátcích omezený provoz - týká 
se to 23.12., 31.12.2008 a 2.1.2009. 
Z provozních důvodů je posledním 
dnem pro vyřízení záležitostí občanů 
před Vánocemi pondělí 22. prosince. 
V úterý 23.12. budou všechny budovy 
v Radotíně i detašované pracoviště 
na Zbraslavi uzavřeny. V pondělí 29. 
a úterý 30. prosince nebude provoz 
omezen. Ve středu 31.12. budou úřed-
ní hodiny pouze dopoledne (od 8 do 
12 hod.), v pátek 2.1. budou všechny 
budovy uzavřeny a obvyklý provoz 
bude zahájen v pondělí 5. ledna 2009. 
Děkujeme za pochopení!
Nová služba pro podnikatele.
Odbor živnostenský ÚMČ Praha 16 
informuje podnikatele, že ode dne 
18.11.2008 rozšířil svoje poskytované 
služby o možnost požádat při jedná-
ní na odboru živnostenském (OŽ) 
o vidimaci (ověřování) a legalizaci 
(pravost) podpisu předložených lis-
tin. OŽ sídlí v Radotíně na náměstí 
Osvoboditelů 21.
Dopravní omezení K Přehradám. 
V rámci pokračující stavby „Silniční 
okruh kolem Prahy - vybudování 
okružní křižovatky U Národní gale-
rie x K Přehradám“ se od 19.12.2008 
předpokládají dopravní omezení 
v ulici K Přehradám. Doprava zů-
stane zachována obousměrně, pouze 
bude odkloněna na nově vybudova-
nou provizorní komunikaci. 
Kontejner na bioodpad. Ve středu 
17.12.2008 přistaví Technické služby 
Praha – Radotín do ulice Prvomájové 
(na obvyklé kontejnerové stanoviště) 
kontejner na bioodpad určený pro 
rodinné domky v této oblasti. Kon-
tejner bude k dispozici od 9. hodiny 
a odvezen následující den kolem 
13.00 hod.
Pohotovost v Motole. Lékařská 
služba první pomoci (LSPP) bude 
v roce 2009 nadále zajišťována nej-
většími pražskými zdravotnickými 
zařízeními. Nám nejbližší je Fakultní 
nemocnice v Motole, kde pomohou 
dospělým i dětem, navíc je zde dětské 
zubní lékařství. O zachování dosa-
vadního systému rozhodla Rada hl. 
m. Prahy na svém zasedání 2.12.2008. 
Další pohotovosti slouží fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady, 
Na Bulovce, Fakultní omayerova 
nemocnice s poliklinikou, Všeo-
becná fakultní nemocnice v Praze 
a poliklinika v Palackého ulici, která 
je součástí Nemocnice Na Františ-
ku. U poslední jmenované dojde ke 
změně od 31.12.2008 od 16.00 hod., 
kdy pohotovostní služba bude pře-
sunuta kvůli rekonstrukci budovy 
do Studentského zdravotního ústavu 
(od 1.1.2009 přejmenován na Měst-
skou polikliniku Praha). V Městské 
poliklinice Praha bude stanoviště 
LSPP – všeobecné praktické lékař-
ství a LSPP – zubní lékařství. Služby 
první pomoci praktického lékařství 
pro děti a dorost zajistí Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze, která se 
nachází nedaleko Městské polikli-
niky Praha. Ordinační doba všech 
pracovišť je ve všední dny 19.00 - 6.00 
hod. a ve dnech pracovního klidu 
a svátcích nepřetržitě. Systém LSPP 
v Praze stojí každoročně hlavní měs-
to 18 milionů korun.

Představení oddělení


