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ANO vítězem, ale ne všude
přesto zisk 20,35 % hlasujících je výrazný.
Největším překvapením voleb ale
jsou další subjekty, v metropoli pak
zvláště Česká pirátská strana, která
nečekaně dobyla post dvojky (17,59 %).
Až na dalších místech se umístily tradiční pravicové strany, pro které byla
Praha vždy baštou: ODS třetí (16,22 %)
a TOP 09 čtvrtá (12,64 %). Až za
nimi skočily nad hranicí volitelnosti
SPD Tomia Okamury (5,81 %), ČSSD
(5,57 %) a STAN (5,05 %).
Předvolební burcování politiků
přineslo své plody – jinak tradiční
setrvalý pokles zájmu voličů od voleb
k volbám byl prolomen. Na celostátní,
pražské i místní úrovni v Praze 16 byla
účast vyšší než při minulých volbách do
dolní komory (v roce 2013 to bylo v celé
ČR 59,48 %, nyní 60,84 %). V Lipencích
a Velké Chuchli přišly k volbám přesně
tři čtvrtiny voličů a odrazilo se to i na
výsledku: jen zde zvítězila Občanská
demokratická strana. V Lipencích
s výsledkem 22,8 % (ANO 2011 druhé
s 20,45 %, Piráti třetí s 15,25 %), ve Velké Chuchli ODS vyhrála díky 19,93 %.
Druhé zde bylo ANO 2011 s 18,63 %,
třetí Piráti s 16,33 % a za nimi TOP 09
s 16,02 % - to je sice nejlepší výsledek
této strany na šestnáctce, nicméně
současně zklamání, protože v roce 2013
zde získala téměř 30 %.
V Radotíně bylo hlasování docela
napínavé. Průběžné výsledky, tak jak

Zimní údržba komunikací

byly sčítány jednotlivé komise, jsme
přinášeli na webových stránkách celé
sobotní odpoledne v on-line reportáži.
Výsledek je sice podobný celorepublikovému, ale do místního parlamentu by se
dostaly pouze čtyři subjekty: ANO 2011
zvítězilo s 21,32 %, následováno ODS
s 19,9 % a Piráty s 17,76 %, TOP 09 dosáhla 11,71 %. Všechny ostatní kandidující strany (včetně SPD) zůstaly pod 5%
hranicí. Při pohledu na výsledky v jednotlivých osmi okrscích je zjevná nejednotnost voličstva i v rámci jednoho
místa: 4x vítězství ANO 2011, 2x ODS
a 2x České pirátské strany.
V největší městské části našeho
správního obvodu zvítězilo ANO 2011
(20,2 %), druzí Piráti (17,68 %) těsně před
ODS (17,49 %), TOP 09 čtvrtá s 12,7 %.
Na Zbraslavi by se do dolní sněmovny
ještě dostaly SPD (5,41 %) a KDU-ČSL
(5,08 %) – ta „uspěla“ pouze zde, lidovci
ve všech ostatních městských částech
zůstaly pouze s méně než 4 % hlasů,
podobně jako ČSSD a KSČM.
Procentuálně největšího úspěchu
dosáhlo ANO 2011 v Lochkově s výsledkem převyšujícím i Prahu jako
celek: 24,16 % (v roce 2013 zde toto
hnutí mělo již silnou podporu 20,67 %
a jako v jediné oblasti Prahy 16 zvítězilo). ODS druhá (17,46 %), Piráti třetí
(16,74 %). Naopak TOP 09 zde utrpěla
nejvyšší porážku v Praze 16 s výsledkem pouhých 9,56 %.

Přehled výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
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24,16 %

18,63 %
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strana (nad 5%) /volební území
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Občanská demokratická strana

11,32 %

16,22 %

19,90 %

22,80 %

17,46 %

19,93 %

17,49 %

Česká pirátská strana

10,79 %

17,59 %

17,76 %

15,25 %

16,74 %

16,33 %

17,68 %

Svob. a př. dem. -T. Okamura (SPD)

10,64 %

5,81 %

4,85 %

4,99 %

5,50 %

6,28 %

5,41 %

Komunistická str. Čech a Moravy

7,76 %

4,60 %

4,16 %

3,81 %

3,82 %

3,98 %

4,15 %

Česká str. sociálně demokratická

7,27 %

5,57 %

4,85 %

3,95 %

4,30 %

3,91 %

4,92 %

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová

5,80 %

4,76 %

3,91 %

3,53 %

3,82 %

3,75 %

5,08 %

TOP 09

5,31 %

12,64 %

11,71 %

13,93 %

9,56 %

16,02 %

12,70 %

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5,18 %

5,05 %

4,83 %

3,88 %

5,50 %

5,90 %

4,81 %

Elektrobus stále v hledáčku
město Praha, potažmo její společnost
Dopravní podnik a.s., jenž by ze svého
rozpočtu vhodné přepravní prostředky
s požadovanou technologií v řádu několika milionů Kč pořídil. Tento požadavek se musí zohlednit v připravovaných
rozpočtech na nadcházející roky.
„Nechceme u lidí vyvolávat plané
naděje, ale abychom mohli začít jednat
s kompetentními zástupci Hlavního
města Prahy (1. náměstek primátorky
pro dopravu Petr Dolínek a ředitelství
Dopravního podniku a.s.) ohledně jejich podpory našemu projektu, museli
jsme v praxi zjistit technickou způsobilost a reálnou možnost obsluhy kopcovitých částí Radotína. Současně jsme
zájem zavedení elektrobusů na území
Radotína prověřili prostřednictvím
ankety mezi spoluobčany z Viniček.
Anketa, i přes avízovaná dopravní
opatření, která by musela na některých
místních komunikacích nastat, dopadla
jednoznačně pro zavedení podobného
modelu,“ vysvětluje složitost problematiky Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Městské části Praha 16.
„Přes pozitivní závěry ale občané
musejí počítat s budoucími nutnými
úpravami na komunikacích v naší oblasti, zejména úsekovými omezeními
parkování či jednosměrnými ulicemi,“
upozorňuje člen Zastupitelstva městské části Praha 16 a obyvatel Viniček
Ing. Petr Šiška, který byl jako předseda Dopravně bezpečnostní komise
garantem uskutečněné ankety.
Na základě výstupů z testovacích jízd
elektrobusu v době Havelského posvícení 2016 a sumarizovaných výsledků
ankety byla zahájena jednání s Hlavním
městem Prahou. „Osobně jsem jednal
s náměstkem primátorky hl. m. Prahy
pro dopravu Petrem Dolínkem ve věci
podpory tomuto projektu, který je
z hlediska počáteční investice velice náročný. V záležitosti jednáme i se zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy
(technický ředitel Ing. Šurovský).
V obou případech je pro uvedený mo-
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del, kdy e-busy budou svážet občany
z kopcovitých částí na vlakové nádraží
a na vlakové spoje, velké pochopení
a podpora,“ uvádí starosta Hanzlík.
Elektrobus by mohl být důležitým
spojem mezi vlakov ým nádražím
a odlehlejšími částmi Radotína, což by
mohlo i zásadním způsobem motivovat některé řidiče, aby nechali svoje
vozidla doma a využili MHD. V poslední době se totiž ukazuje, že spojení mezi Radotínem a Smíchovským
nádražím je výhodnější a jednoznačně
komfortnější po železnici. Důvodem je
všeobecně známá neutěšená dopravní
situace na Strakonické ulici, která se
určitě nebude do budoucna lepšit.
„Každopádně od zahájení snahy
o budoucí zavedení radotínské linky
e-busů jsme sdělovali, že se jedná o záměr a budoucí systémové řešení, které
je i v návaznosti na zajištění finančních
prostředků na nákup těchto ekologických dopravních prostředků a logicky
po provedené modernizaci radotínského vlakového nádraží – mělo by
být bezbariérové, aby jej mohli využít
i starší občané, tělesně handikepovaní
nebo maminky a tatínkové s kočárky,“
dodává radotínský starosta.
Modernizace vlakového nádraží bude
realizována při připravované optimalizaci železničního koridoru nádraží Smíchov – Beroun státní institucí Správa
železniční dopravní cesty, která by dle
harmonogramu měla být zahájena v Radotíně na přelomu let 2018 a 2019.
Aktuálně zástupci Městské části
Praha 16 připravují konkrétní varianty
možných provozních parametrů elektrobusu: jízdního řádu a z něj vyplývajících technických požadavků (tj. zejména režim dobíjení baterií) i nároků
na počet vozidel a personální zajištění
linky. Tyto údaje budou konfrontovány
s dodavateli technologií a „naceněny“
finančně. Vše bude součástí již rozpracovaného komplexního materiálu, jenž
bude předložen Radě hlavního města
Prahy s žádostí o záštitu a též finanční
podporu projektu.

S měsícem listopadem se téměř všude
otevřelo zimní období – tedy doba zimní
údržby těch komunikací, které se mají
podle plánů jednotlivých městských
částí udržovat schůdné a sjízdné.
Ne, že by hned s jeho počátkem všude vyjely sypače, ale rozhodně musí být
připravené – stejně jako zásoby posypu
a pracovníci, kteří budou během mrazů
a chumelení cesty udržovat. A jak to na
jednotlivých místech bude?
Městské části Praha - Lipence
v letošním roce přibude, jak uvedl lipenecký starosta Michal Popek, nově
údržba pluhováním a posypem vyasfaltované smyčky skrz Kazín, ulice
Na Lhotkách, Údolí hvězd a Českého
červeného kříže. Kromě další práce
tu ale mají navíc i nový stroj. „Nové
komunální vozidlo značky Zebra,
což je obdoba Multicaru, je třístranný
sklápěč, na který jde na zimní údržbu
připojit sněhová radlice a sypač inertních materiálů,“ dodává Popek, spolu
se slovy, že „vše je připravené.“
V Lochkově se žádné změny v zimní údržbě nechystají, vše by mělo probíhat podobně, jako v minulé sezoně,
kromě jediné páteřní komunikace si
tu vše obstarávají vlastními silami.
Stejné je i vybavení, které je i zde již
v pohotovosti.
Žádné výraznější změny neplánuje
ani Velká Chuchle, plán zimní údržby,
který se zde týká období otevřeného
1. prosincem, bude po schválení zastupitelstvem městské části vyvěšen na
webových stránkách www.chuchle.cz.
I v Radotíně by se měl dodržovat
systém úklidu, který se nastavoval
v předchozích letech. Na přípravných
schůzkách všech zapojených pracovišť a vedení městské části byla jako
každý rok připravena mapa s vyznačením pořadí úklidu, k tomu seznam
komunikací a umístění nádob na posypový materiál. Tyto podklady jsou
přístupné na webových stránkách
www.praha16.eu a na úřední desce.
Stejně jako jinde, i v Městské části
Praha 16 jsou páteřní komunikace ve
správě Technických služeb hl. m. Prahy, které si zadávají jejich úklid. S jejich rozpisem úklidu je koordinován
ten místní, podle něhož se uklízejí
ostatní komunikace na radotínském
katastru. Ty se dělí podle důležitosti
do tří kategorií: I. pořadí zahrnuje
zejména přístupové cesty k objektům,
v nichž mají sídlo orgány rozšířené
samosprávy, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, k vlakovým a autobusovým
nádražím, dále pěší zóny, schody
a přechodové lávky, zastávky veřejné
linkové dopravy a přístupy k nim
a vybrané chodníky hlavních komunikací. II. pořadí zahrnuje ostatní ko-

munikace zařazené do zimního úklidu. Závady ve schůdnosti chodníků
se odstraňují nejdříve na přístupech
ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. Poslední skupinu tvoří komunikace malého
dopravního významu, které se v zimě
neudržují. V případě větší koncentrace sněhu jsou stanovena místa pro
jeho svoz.
Lepší kontrole úklidu napomáhá vedle již zmíněných materiálů
hlavně speciální webová aplikace:
veškerá technická vozidla využívaná
při úklidu totiž mají GPS zaměření a v on-line systému „Sledování
vozidel“ je možné 24 hodin denně
zjistit, zda se již na tom kterém místě
uklízelo (pak je zde stopa některého
z vozů), nebo zda je lokalita teprve
v úklidu. Jízdní stopy se zobrazují za
posledních 12 hodin.
Zimní údržba komunikací (vozovek i chodníků) na Zbraslavi probíhá
dle platného Plánu zimní údržby,
kter ý zpracoval Odbor místního
hospodářství. Podle jeho vedoucího,
Štěpána Vacka, DiS., nebyl rozsah
údržby oproti minulým obdobím
změněn: Motoristické komunikace ve
správě Městské části Praha – Zbraslav
(komunikace III. a IV. třídy) jsou
udržovány pluhováním a posypem.
Podle charakteru a důležitosti jsou
rozděleny do dvou pořadí údržby.
K jednotlivým okruhům jsou stanoveny zákonné časové limity, ve kterých musí dojít nejprve ke zmírnění
a následně k odstranění závad ve
sjízdnosti komunikace. Tyto časové
limity vycházejí z platné legislativy.
Městská část Praha – Zbraslav tak
udržuje zhruba 35 km komunikací
(102 ulic).
Komunikace pro pěší ve správě
Městské části Praha - Zbraslav
(chodníky, stezky pro pěší) jsou
rozděleny na ty, na kterých se zimní
údržba provádí a na komunikace,
které jsou ze zimní údržby vyřazeny v souladu s platnou legislativou,
o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí. Závady ve schůdnosti se odstraňují v rozsahu chodníku, který slouží výhradně k chůzi.
I chodníky jsou podobně jako motoristické komunikace rozděleny do
dvou pořadí údržby. Zimní údržba
bude prováděna v období od listopadu 2017 do března 2018, poté proběhne pravidelný úklid komunikací, tzv.
blokové čištění.
Plán zimní údržby je od 1. listopadu ke stažení na webových stránkách
www.mc-zbraslav.cz.

Uctění dne republiky u památníku padlých
Den vzniku samostatného československého státu oslavila Městská část
Praha 16 pietním aktem u památníku
věnovanému padlým hrdinům na náměstí Osvoboditelů.
99. výročí si společně se starostou
Městské části Praha 16 Mgr. Karlem
Hanzlíkem a jeho zástupcem Mgr. Mi-

roslavem Knotkem připomnělo dalších
třicet lidí (včetně radních a zastupitelů, členů místních komisí a zástupců
z řad veřejnosti).
Kromě položení smutečního věnce
a několika svíček si přítomní vyslech-

li proslov starosty Karla Hanzlíka.
V něm starosta jednak zdůraznil, že
nyní žijeme v historicky „spokojeném“
období, v němž bereme samostatnost,
nezávislost, demokratické principy
a vymoženosti svobodné společnosti
jako samozřejmost, ale rovněž upozornil na nutnost tyto hodnoty, i v kontextu aktuálního dění ve společnosti, stále
chránit.
Příští rok si bude republika
připomínat přesně sto let od
konce první světové války a oslavy
tohoto výročí by tak měly být
slavnostnější. Na pomníku,
který stojí v parku na náměstí
Osvoboditelů, je vytesáno přesně
52 jmen. Znáte příběhy těchto lidí?
Jste jejich potomky, máte jakékoliv
materiály z první světové války
a jste ochotni se o ně podělit?
(S vaším souhlasem pořídíme
kopie, uděláme rozhovor, záležet
bude na domluvě). Napište nám!
Za pomoci Letopisecké komise
Radotín bychom pro příští rok rádi
připravili několik článků s tímto
tématem.

Volná místa v nabídce. Vzhledem k personálním změnám jsou průběžně vypisována výběrová řízení na volné pozice
v rámci Úřadu městské části Praha 16.
K termínu uzávěrky NP16 to byly 3 uvolněné a jedna zcela nová pozice: vedoucí
Odboru občansko správního (přihlášky
do 20. listopadu, nástup 1. prosince 2017),
referent Odboru občansko správního –
Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů (přihlášky do 4. prosince, nástup
2. ledna 2018), referent Odboru sociálního – Úsek sociálně právní ochrany dětí,
pracovní poměr na dobu určitou (zástup
za rodičovskou dovolenou), podmínkou
je odborná kvalifikace dle ustanovení
§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění (přihlášky
do 4. prosince, nástup 2. ledna 2018),
referent Odboru ekonomického – Úsek
rozpočtových vztahů (přihlášky do
21. listopadu, nástup ideálně již 4. prosince 2017). Volná je aktuálně též pozice
vedoucí Technických služeb Praha – Radotín, organizace zřízené Městskou částí
Praha 16. Zde jsou přihlášky možné
do 30. listopadu 2017, předpokládaný
nástup 2. ledna 2018. Bližší informace
ke všem pracovním nabídkám včetně
pokynů k podání přihlášky pro zájemce
jsou k dispozici na Praha16.eu v odkazu
Úřad – Volná místa, na úřední desce
i na informačních tabulích v Radotíně.
Obnova vodovodu v Chatové po zimě.
Pražská vodohospodářská společnost
a.s. (PVS) oznámila, že je do března
2018 nucena přerušit práce na akci
„Obnova vodovodního řadu a povrchů
ulice Chatová“. Důvodem je skutečnost,
že společnost není již schopna v tomto
roce uskutečnit výluku v dodávce vody
a přepojit dotčené nemovitosti na provizorní vodovod v souladu se zákonem
274/2001 Sb., a tím ani zajistit veškeré
stavební práce do konce roku 2017, jak
bylo naplánováno. V zimním období by
PVS ani nemohla garantovat správnou
kvalitu díla a zbytečně by místní obyvatele zatěžovala prodlužováním záborů
z klimatických důvodů. O zahájení prací
v březnu 2018 budou občané s předstihem informováni.
Komise pro prezidentské volby. Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu
České republi k y publi kovaný m ve
Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb. byla
ke dni 28. srpna 2017 vyhlášena volba
prezidenta republiky s datem konání 12. a 13. ledna 2018. V případě, že
není po uplynutí stanoveného termínu
delegován ze strany politických stran,
politických hnutí nebo koalic, které
mají zastoupení v Poslanecké sněmovně
nebo Senátu, dostatečný počet členů
okrskové volební komise a tím není
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu
členů okrskových volebních komisí,
jmenuje před jejím prvním zasedáním
členy na neobsazená místa starosta. Člen
okrskové volební komise má nárok na
zvláštní odměnu za výkon této funkce
a dále, v případě, že se jedná o osobu
v pracovním poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu
a na náhradu mzdy ve výši průměrného
výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. V případě zájmu o účast při volbě
prezidenta republiky jako člen okrskové
volební komise v Radotíně se mohou občané obracet na Odbor občansko správní
ÚMČ Praha 16 (tel.: 234 128 240, e-mail:
spravni@praha16.eu), kde budou zaregistrováni a kde zároveň získají všechny
potřebné informace.
Uzavírka v ulici K Lázním. Z důvodu
stavby přeložky kanalizace dojde v termínu od 15.11. do 15.12. k úplné uzavírce
v Radotíně v ulici K Lázním (v úseku:
Loučanská – bezejmenná NN 4488).
Objízdná trasa je vedena: Ke Zděři,
Stadionová, Na Rymáni, K Berounce
a K Lázním. Zhotovitelem stavby je
ALBET stavební, s r.o.
Úplná uzavírka na Zbraslavi. Z důvodu
pokračování prací prováděných v rámci
kompletní rekonstrukce kanalizace bude
až do 30.11.2017 realizována úplná uzavírka křižovatky zbraslavských ulic Nezvalova a Zdeňky Nyplové. Zhotovitelem
stavby bude D&Z spol. s r. o.

