
Vážení čte-
n á ř i  N o v i n 
Prahy 16, po-
p r v é  m á m 
m o ž n o s t  s e 
s  V á m i  p o -
z d r av i t  coby 
nový starosta 
Městské části 
Praha 16, tedy 
Radotína. Již 

z toho důvodu a i z hlediska, že otištění 
příspěvku spadá do počátečních dní roku 
2007, mám hned několik podnětů, o kte-
ré bych se chtěl s Vámi podělit. 
  Nejdříve bych chtěl ještě jednou po-
děkovat radotínským spoluobčanům 
za podzimní voličskou podporu, díky 
které jsem mohl být zvolen starostou. 
Velice si jí vážím a je pro mne motivující 
a obrovsky zavazující. Budu se snažit, 
abych Vaši přízeň nezklamal a navázal 
tak na své zkušené předchůdce – Jiřího 
Holuba a Hanu Žižkovou. Chci, aby 
radotínská radnice byla nadále vnímána 
jako otevřená lidská instituce, která je 
zde pro občany. Rovněž si Vás dovoluji 
na startu roku 2007 oslovit a požádat 
o spolupráci, bez které se žádná radnice 
neobejde. Buďte všímaví ke svému okolí 
a v případě, že je něco v nepořádku, dej-
te nám vědět. Já osobně budu rád a velice 
vděčný za jakýkoliv podnět. 
   Vím, že mne a moje spolupracovníky 
nečeká jednoduchá práce. Nadcházející 
čtyři roky budou náročné především 
z hlediska realizace a koordinace vel-
kých investičních akcí. Už ten letošní 
bude pro Radotín ve znamení intenzivní-
ho stavebního dění. Bude probíhat stavba 
portálu a estakády silničního okruhu ko-
lem Prahy, v západní části zase výstavba 
technické vybavenosti a bude zahájena 
stavba protipovodňových opatření kolem 
Berounky. Naší snahou je, aby uvedené 
akce byly zhotoveny v co nejkratších 
termínech a s minimálním dopadem na 
obyvatele. 
   Na závěr rubriky mi dovolte, abych 
Vám všem, občanům ze správního ob-
vodu Prahy 16 i všem Vašim příbuzným, 
popřál s nástupem nového roku hodně 
štěstí, dobrou kondici a především pevné 
zdraví, které je bez pochyb základem 
úspěchů jak v osobním, tak i profesním 
životě. Držím všem palce, aby předse-
vzetí, která jsme si mnozí z nás stano-
vili, se během letošních tři sta šedesáti 
pěti dní podařila beze zbytku realizovat. 
Věřte, že je to vždy ale ve velké míře na 
nás samotných…
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   Horší časy nadcházejí neukáz-
něným řidičům v Praze 16, jejich 
přestupky systematicky zaznamená-
vají kamery a městská policie začala 
používat přenosný radar.
   Do minulého roku byli řidiči v čes-
ké metropoli zvyklí, že porušování 
maximální povolené rychlosti jim 
běžně projde, pokud vědí, kde jsou 
stabilní radary a oblíbená místa poli-
cie. Problém tak vznikal, když řítící 
se vozidla, která ohrožovala celé okolí 
a hlavně chodce, zpomalila jen na pár 
místech s trvalými radary a o pár met-
rů dál už to zase frčela o sto šest. 
   Policisté tuto situaci nemohli zásad-
ním způsobem řešit, protože všechny 
radary mají napevno umístěné v au-
tech s majáky a do dálky zářícími 
nápisy POLICIE. Pouze řidiči neznalí 
místních poměrů a hlavně „oblíbe-
ných míst“ se nechali nachytat, jak se 
přesvědčily i Noviny Prahy 16 v po-

lovině prosince při akci ve Výpadové 
ulici. Ve dvou dopoledních hodinách 

překročilo rychlost na této rušné 
silnici II. třídy pouze 7 řidičů, poli-

cisté na místě vyřešili 6 z nich, jeden 
putuje ke správnímu řízení. Pikantní 
je, že nejvyšší rychlost, 71 km/hod., 
naměřili starému žigulíku ve žlutobílé 
kombinaci barev, který jezdil ještě ve 
službách Veřejné bezpečnosti.

   Takovéto pra-
xi ale učinilo 
př ít rž vedení 
pražského ma-
gistrátu, které 
s e  r o z h o d l o 
investovat mi-
liony do boje 
s piráty silnic. 
P o  s k v ě l ýc h 
zkušenostech 
z  n e d á v n o 
o t e v í r a n ý c h 
částí Pražského 
okruhu (tunel 
Mrázovka, Zlí-
chovský tunel) 
se i na šest-
náctce objevilo 

první měření rychlosti v úseku, kdy 

   V letošním roce čekají Radotín 
dvě klíčové stavby – pokračování 
technické vybavenosti a výstavba 
silničního okruhu kolem Prahy.
Technická vybavenost
   Výstavba inženýrských sítí a komu-
nikací pokračuje na starém sídlišti. 
Do konce roku 2006 byla dokončena 
pokládka vodovodu a provedení ko-
munikace včetně chodníků v ulici 
Týřovická. Dále bylo reali-
zováno napojení splaškové 
kanalizace na stávající ka-
nalizaci u vlečky, protlak 
pod vlečkou a položení 
kanalizačního řadu podél 
domů čp. 1076 a 1077. 
V oblasti u černošických 
šraněk byla podtunelována 
trať ČD pro položení deš-
ťové kanalizace.
  V měsíci lednu bude změ-
něna trasa linky 244. Au-
tobus se bude otáčet okolo 
bloku domů restaurace 
Berounka a bude vyjíždět 
ulicí Týřovickou na ulici Karlickou. 
Důvodem bude výstavba kanalizace 
v komunikaci před školkou a zdravot-
ním střediskem s vyústěním do ulice 
Karlická před domy čp. 1072 a 1073. 
V ulici Karlická se bude provádět 

ražba štoly pro dešťovou kanalizaci 
z dvou těžních šachet mezi černošic-
kými šraňkami a ulicí. Doprava bude 
řízena dopravním značením. V ulici 
Na Viničkách až k ulici Kolové se 
zahájí pokládka dešťové a splaškové 
kanalizace a defi nitivní komunikace 
s chodníky.
   V únoru bude autobus jezdit Týřovic-
kou ulicí, okolo domů čp. 1073 – 1087 

a po své původní trase okolo školky 
a zdravotního střediska. Provádět se 
bude kanalizace před samoobsluhou 
až k ulici Týřovické a mezi domy čp. 
1088 – 1090 a dětským hřištěm.

   Není žádným tajemstvím, že obce 
a obecní úřady v celé České repub-
lice se v posledních letech potýkají 
se zabezpečováním svých rozpočtů 
ve vyrovnané výši. Mezi položkami 
„má dáti“ a „dal“ vznikají  evidentní 
disproporce, které jsou jen horko těžce 
zacelovány. Stále více obcí se dostává 
do obtížných situací. Pomineme-li 
základní skutečnost, že obce kromě 

   Přes 1600 metrů dlouhý tunel mezi 
Lochkovem a Radotínem na budované 
rychlostní silnici číslo 1 dostal na 
začátku prosince jméno Marie. Akce 
se konala 4. prosince a zahrnovala 
několik symbolických aktů. 

 Nejdříve se do odtěženého 
zářezu u budoucího lochkovského 
portálu sjeli zástupci investora 
stavby 514 pražského silničního 
okruhu (Ředitelství silnic a dálnic 
ČR) a zhotovitelů, sdružení fi rem 
vedeného společností STRABAG, 
a.s. Událost byla ale především 
představením dalšího člena sdružení, 

   Rok se sešel s rokem a máme tu no-
vých dvanáct měsíců. Člověk jen ne-
věřícně kroutí hlavou, jak to vše ně-
jak neustále rychleji a rychleji plyne 
a utíká. Máte také ten pocit? Vždyť 
před nedávnem jsme chystali pleso-
vou sezónu a již je tu ta následující. 
Ještě jsme se příbuzným nepochlu-
bili našimi fotkami z letní dovolené 
a již plánujeme jarní prázdniny. No 
a děti… Radši nemluvit. Už zas sko-
ro školní půlrok mají za sebou. 
   Hektičnost dnešních dnů a z toho 
vyplývající zrychlená virtualita 
vnímání času je nezpochybnitelná. 
Kam kráčíme, dalo by se říct slovy 
klasika, a alespoň v mysli se vžívám 
do pohodového rytmu života jižních 
národů, které si dokáží dopřát klidu 
a rituálů s tím spojených. Řekněme 
si na rovinu, taková odpolední sies-
ta… ta má něco do sebe. Ale zase 
vážně. 
   Jak čas kvapně běží, spatřuji snad  
nejvíce na dospívání mého syna 
a pak následně na vydávání našich 
novin. Připadá mi, jako by to bylo 
teprve před několika měsíci, kdy 
jsme až s naivní představou začali 
vydávat periodikum pro správní ob-
vod Prahy 16. No a v letošním roce 
jdeme již do 5. ročníku. Postupně 
jsme všichni z redakční rady pro-
nikli trochu hlouběji pod pokličku 
toho, jak se sestavují a vydávají po-
dobné noviny či časopisy. Věřím, že 
u mnohých z Vás Noviny Prahy 16 
jako informační měsíčník, který se 
začal distribuovat v roce 2003, našel 
svoje místo jako zdroj zajímavých 
zpráv, informací nebo i zábavy. 
   Jménem redakční rady bych chtěl, 
na prahu nového roku, poděkovat 
mnohým z čtenářů za přízeň i ně-
které podněty a reakce ať v kladné 
podobě, nebo i v té kritické. Velice 
si jich ceníme, neboť mají veliký 
význam pro naši další práci. 
   Závěrem si dovolím vyjádřit jedno 
osobní přání. Chtěl bych popřát ne-
jen naší redakci, ale i dalším redak-
torským kolektivům, které působí 
v městských částech Prahy 16, mno-
ho inspirace, námětů a hlavně hodně 
spokojených čtenářů v roce 2007. 


