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Nová služebna pro strážníky v Radotíně
Jedním z nejpalčivějších problémů pro území
šestnáctky je stávající dopravní
situace. Vyplývá
to jednoznačně
z polohy celé
l o k a l i t y, k d y
především městské části na jihozápadním
okraji Prahy, Radotín a Zbraslav, se denně
stávají vstupními branami do hlavního města a zpět pro tisícovky vozů. Podíl na tom má
i dynamicky se rozvíjející výstavba na území
Prahy 16, ale i v obcích a městech z Poberouní. Pro nás všechny to znamená vypořádání se s touto situací při každodenních
činnostech jako je cesta do práce, na nákupy
nebo k lékaři, při cestě s našimi ratolestmi
do mateřinek či dětí do škol, za zábavou atd.;
o vlivu na životní prostředí nemluvě.
Velkou měrou bude stávající situace vyřešena výstavbou systému dopravních staveb
silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně
části 514 Slivenec - Lahovice, která po
plánovaném zprovoznění v první půlce
roku 2010 výrazně odvede z radotínských
a zbraslavských páteřních komunikací
tranzitní dopravu. Zásadním problémem,
který však pro Radotín zůstává a výhledově především z důvodu rozsáhlé výstavby
v Černošicích a Dobřichovicích bude sílit,
je řešení dopravní zátěže z této oblasti.
Alternativou je pravobřežní komunikace,
vedená v blízkosti intravilánu Berounky.
Ve stávajícím územním plánu je varianta,
která však z pohledu sousedních městských částí, tedy Zbraslavi a Lipenců,
a záměrů výstavby golfového resortu je neakceptovatelná. Z důvodu řešení kompromisní varianty se v posledním půlroce sešli
zástupci výše uvedených samospráv a města Černošice. Z věcných jednání nakonec
vzešel návrh možného řešení podložený
písemnými stanovisky a souhlasy všech
zainteresovaných stran, který byl zaslán
na Útvar rozvoje hl. m. Prahy k připomínkování a k následnému projednávání pro
uplatnění v nově připravovaném územním
plánu, což je vůbec první krok pro budoucí realizaci. Projekt počítá s napojením
přibližně v půlce komunikace č. 115 mezi
Radotínem a Černošicemi, odkud bude
směřovat přemostěním přes Berounku na
protější břeh. V dostatečné vzdálenosti od
lipenecké zástavby a golfového resortu je
obloukově trasován na areál velkotržnice
a dále pozvolna naváže na zbraslavském
katastru na ulici Strakonickou v oblasti
Pod Krňovem.
Chtěl bych na závěr všem, kteří se jednání zúčastnili, poděkovat za vstřícné
a konstruktivní jednání a Vás, milí čtenáři, požádat, abyste nám drželi palce záměr
prosadit až do finální podoby. Krásný den!

Od poloviny letošního dubna najdou
občané správního obvodu Prahy 16 městské strážníky v nové služebně v Radotíně.
Pracoviště stálé služebny městské policie se ale do Radotína přestěhovalo již
v lednu 2008, kdy původní zbraslavské
sídlo v Žabovřeské ulici bylo z důvodu
nevyhovujícího až havarijního technického stavu uzavřeno.
Městská policie proto přijala nabídku starosty Městské části Praha 16
Mgr. Karla Hanzlíka na obsazení volných prostor, které vznikly vyklizením
budovy U Starého stadionu 1379/3. Ta
do října 2007 sloužila jako pracoviště
Úřadu městské části Praha 16. O bezplatném pronájmu těchto nebytových
prostor rozhodla místní rada na svém
zasedání 12. prosince 2007 a odsouhlasilo ji i radotínské zastupitelstvo
17. prosince.
V přízemí objektu je přítomna stálá
služba, na kterou se v krizových situacích mohou kdykoliv obrátit občané
z Lipenců, Lochkova, Radotína, Velké
Chuchle nebo Zbraslavi. „Věřím, že ve
stavebně upravených a přizpůsobených
prostorách naleznou strážníci a případ-

ně i občané z Prahy 16, které do služebny zavede řešení neodkladné záležitosti,

vyhovující prostory a důstojné zázemí,“
přeje si starosta Hanzlík. Na přelomu
měsíce května a června je za plného
provozu plánováno slavnostní otevření
služebny za přítomnosti Mgr. Rudolfa
Blažka, 1. náměstka primátora
hlavního města Prahy pro bezpečnost
a legislativu, a ředitele Městské policie
Mgr. Vladimíra Kotrouše.
V platnosti zůstávají úřední hodiny
strážníků v celém správním obvodu,

v Radotíně v ulici U Starého stadionu 1379/3, na jednotlivých úřadech
městských částí v Lipencích,
Velké Chuchli a Zbraslavi,
v Lochkově pak v Cementářské 192, a to vždy ve středu
od 15 do 17 hodin.
Činnost Městské policie
spočívá především v zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku. Občané
se mohou na strážníky obracet s oznámeními přestupků,
s problémy t ýk ající m i se
pravidel občanského soužití,
s problémy souvisejícími s bezpečností a plynulostí provozu
na pozemních komunikacích. Strážníci
jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
Městská policie hl. m. Prahy
Detašované pracoviště Praha 16
U Starého stadionu 1379/3
153 00 Praha – Radotín
Telefon: 257 911 780
Mobilní telefon: 777 156 656
E-mail: dpradotin@mppraha.cz

Polovina pilířů estakády dokončena
Přinášíme aktuální informace o pokračující stavbě 514 silničního okruhu
kolem Prahy (SOKP). Pro čtenáře Novin
Prahy 16 je připravil Ing. Jan Paclík,
ředitel výstavby SOKP 514.
Na horním úseku stavby jsou prakticky dokončeny hrubé zemní práce

na hlavní trase za mostem přes Lochkovské údolí a pokračuje se v nich
v prostoru mimoúrovňové křižovatky

(MÚK) Lochkov. Je dokončena nosná
konstrukce mostu v Lochkovské
křižovatce (SO 201) a bylo zahájeno
budování protihlukové stěny podél
okruhu směrem ke Slivenci.
Na mostě přes Lochkovské údolí
je dokončeno založení všech pilířů
a obou opěr - ty jsou
již v ybetonová ny,
stejně jako základy
obou svislých pilířů.
Pilíř č. 5 je již před
dokončením. Provádí se pilotové založení provizorních betonových podpěr pro
výsun nosné ocelové
konstrukce v oblasti
hlavního pole mostu
a před dokončením
je plošina pro její
zhotovení.
Na k řižovatce
MÚK Strakonická
jsou v provozu dvě provizorní komunikace, které umožní založení piPokračování na 3. straně

Radotínská radnice vychází vstříc
občanům a od začátku května vydávají
současně dvě pracoviště, která sídlí v budovách čp. 23 v ulici Václava Balého a čp.
21 na náměstí Osvoboditelů, ověřené
výstupy z informačních systémů veřejné
správy.
Pokračování na 3. straně

Pozměňte s námi
tvář Radotína
Městská část Praha 16, Troja a Suchdol
uspěly v grantovém řízení na společné
plánování obnovy veřejných prostranství,
které vyhlásily Nadace Penta a Partnerství
na začátku letošního roku. Na projekty
získaly stotisícovou finanční podporu
z grantového programu 5P pro Prahu,
jehož druhý ročník má napomoci vzniku
kvalitních veřejných prostranství v Praze.
V Troji se chystají změnit neuspokojivou podobu uzlového místa na
křížení rušné Trojské ulice a hlavní
Pokračování na 4. straně

Znáte Egona? To je otázka, kterou
ministr vnitra Ivan Langer pokládá
v úvodu brožurky, kterou jeho úřad
vydal před pár měsíci. Že ne? Nevadí! Egon totiž vznikl jako snaha
o polidštění záměru „eGOVERNMENT“, tedy elektronizace a přiblížení veřejné správy občanovi, jejímž
prvním viditelným úspěchem je
projekt Czech POINT.
Pod těmi krkolomnými a anglic i s my hý ř í c í m i n á z v y s e s k r ý v á
několik kroků a zajišťovaných činností, jež občanům a podnikatelům
zásadním způsobem ulehčí život –
méně papírování, méně dojíždění na
úřady. Místo lidí se teď pomyslně
stěhuje státní správa, a to za občanem, v budoucnu dokonce možná do
všech českých a moravských obcí.
V současnosti najdete fungující
„Czech POINTy“ již na 1700 místech po celé zemi i v zahraničí
a další obce a instituce se zapojují.
ÚMČ Praha 16 má od května v Radot í ně dokonce dvě pracov iště,
která vydávají ověřené výpisy, což
by mělo přispět k větší spokojenosti
klientů úřadu. Snad se na šestnáctce
brzy dočkáme této služby i na všech
poštách.
Na jediném místě lze v současnosti během pár minut získat výpis
z trestního rejstříku, z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku. Chystá se další
zapojování databází a centrálních
evidencí na pracoviště Czech POINT - například dnes nesmyslně
z d lou havé i n for mov á n í o st av u
bodů v kartě řidiče, které v Praze
navíc zajišťuje jen Magistrát, by
brzy mělo být otázkou pár okamžiků. Od poloviny roku bude navíc
tento „terminál“ i podacím místem
pro živnostníky.
A t í m pl á ny z d a le k a ne konč í .
Egon totiž do budoucna zajistí, aby
veškerá komunikace s úřady byla
možná jen elektronicky, bez dojíždění a stohů zbytečných papírů vlečených z jedné instituce do druhé,
protože dokumenty v elektronické
podobě si mezi sebou budou posílat
samy instituce, aby člověk nemusel
každý den stát dlouhou frontu na
poště na doporučený dopis a mohl
si místo toho úřední zprávu přečíst večer doma u svého počítače
a kávičky.
Že je to všechno sci-fi? Ale to
Czech POINT byl ještě před rokem
taky… Důvěřujme Egonovi!

