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Klíčová radotínská komunikace 
Karlická je od začátku září zcela 
průjezdná. Stavební práce pokračují 
v ulici Sídliště.

Úplná uzavírka hlavní výpadov-
ky z Prahy do Poberouní skončila 
3.9.2007 po 4 měsících, a to necelý 
měsíc před plánovaným termínem. 
Vzhledem k tomu, že uzavřený úsek 
měl délku celého 1 kilometru a no-
vě postaveny v něm byly všechny 
konstrukčně náročné inženýrské 
sítě (splašková a dešťová kanalizace, 
kanalizační výtlaky, vodovod a STL 
plynovod, vše včetně veřejných částí 
přípojek, předložka telekomunikač-
ních kabelů), zaslouží si zhotovitel-
ské firmy, EKIS, spol. s r.o. a Ener-
gie – stavební a báňská a.s., velké po-
děkování nejen radotínských občanů, 
ale též obyvatel Černošic, kterým se 
cesta vlastním vozem do Prahy prota-
hovala o několik kilometrů denně po 
rozbitých komunikacích. 

„Děkuji radotínským občanům 

a řidičům z oblasti Poberouní za tr-
pělivost, i když to v mnoha případech 
nebylo jednoduché. 
Věřím, že odmě-
n ou  v š e m  bu d e 
krásná nová komu-
nikace a chodníky 
v zámkové dlažbě. 
Samozřejmě i na-
p o j e n í  n a  n o v é 
inženýrské sítě, tak 
jak tomu je v přípa-
dě jiných vyspělých 
lokalit,“ říká sta-
rosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík.

Vedle samotných 
sítí byly kompletně 
zrekonstruovány 
i vozovka a všechny chodníky včetně 
částí navazujících komunikací. Nové 
je dopravní značení doplněné bez-
pečnostními ostrůvky na křižovatce 
s ulicí Na Viničkách a přibylo i při-

světlení přechodu pro chodce pod 
ZUŠ Klementa Slavického.

Autobusové linky se ale zatím do 
ulice Sídliště nevrátily, protože zde 
pokračuje výstavba inženýrských sítí 
mezi Týřovickou ulicí a výstupní za-

stávkou BUS PID. Práce na této komu-
nikaci a dalších dosud nedokončených 
částech Sídliště (především chodníky) 
budou pokračovat do 30. září.

Karlická opět v provozu!

Prázdninové investice ve školských zařízeních
Čas prázdnin znamená jen zdán-

livě relativní klid pro některá školní 
a předškolní zařízení. Děti a stu-
denty v mnoha případech vystřídají 
pracovníci různých firem, kteří bě-
hem července a srpna mají za úkol 
provést potřebné opravy, instalaci 
nového vybavení, či větší investiční 
akce stavebního rázu, jež v průběhu 
školního roku není možné provést.

Radotín 
Tento případ letos platí pro rado-

tínskou základní i mateřskou školu, 
přesněji pro objekt 2. stupně zá-

kladní školy v Loučanské ulici a pro 
objekt na náměstí Osvoboditelů, ve 
kterém se nalézá jedno z pracovišť 
mateřinky. 

V prvním případě bylo během let-
ních prázdninových měsíců prove-
deno zateplení zbývající části obvo-
dového pláště školy včetně výměny 
prosklené schodišťové stěny firmou 
Kontrex building management s.r.o. 

z Prahy 4, která byla 
zvolena na základě 
výběrového řízení. 
Takřka z třímilio-
nové mag is t rátn í 
dotace byly rovněž 
nainstalovány nové 
termoregulační ven-
tily. Finanční částka, 
která zbývá k pro-
investování, bude 
ještě v letošním roce 
využita na provede-
ní zateplení bočních 
stěn objektu školní 
jídelny.

   V roce 2005 byla provedena výmě-
na oken ve větším z pavilónů mateř-
ské školy na náměstí Osvoboditelů 

Prozatím poslední velká investiční 
akce v Lochkově  - „Rekonstrukce 
komunikací TV Lochkov, etapa II.“ - 
probíhala od loňského roku. Týkala se 
ulic K Celinám, V Oudolku, Pod Vr-
chem, Do Borovin I. a Do Borovin II. 

Rekonstrukce obsahovala i přelož-
ky některých sítí, opravy opěrných 
zdí a následné úpravy komunikací. 
Vzhledem k výškovým profilům 
jednotlivých ulic jsou povrchy někte-

Zdravotnické zařízení 
s novými lékaři

Přístavba radotínské polikliniky na 
starém sídlišti probíhala již v roce 2005, 
ale až nyní se její služby rozšiřují.

III. etapa výstavby byla zahájena 
v červenci 2005 s termínem dokon-
čení do Vánoc téhož roku (viz Noviny 
Prahy 16 č. 9/2005). Vzhledem k růz-
ným nedodělkům, které zhotovitel-
ská firma ŘEMESLA AZ, s.r.o. neby-
la schopna včas odstranit, se předání 
celého díla uskutečnilo až v poslední 

  První zářijové 
pondělí, v den, 
kdy školáci za-
hájili svůj další 
školn í rok, se 
podařilo s mě-
s í č n í m  p ř e d -
s t i hem znov u 
z p r ů j e z d n i t 

ulici Karlickou, která slouží jako přiva-
děč dopravy z Poberouní a ze západní 
části Radotína. Posvěcení předčasnému 
užívání dalo rozsáhlé jednání proběh-
nuvší v pátek 31. srpna za účasti všech 
dotčených subjektů jako je magistrátní 
odbor dopravy, Policie ČR a dalších. 
Bylo tak dodrženo ujednání, které padlo 
na začátku června mezi investorem akce, 
městskou částí a dodavatelskými firma-
mi ohledně zkráceného harmonogramu 
prací na páteřní komunikaci. 
   Jsem osobně velice rád, že se tak poda-
řilo, tak asi jako všichni, kdo byli stav-
bou ať přímo, či nepřímo dotčeni. Věřím 
i v to, že naši občané za svoji trpělivost, 
kterou v některých případech museli 
rozhodně s průběhem stavby mít, a já 
jim za to velice děkuji, jsou odměněni 
novými chodníky, napojením na nové 
inženýrské sítě a řidiči novou komuni-
kací. Jsem si vědom toho, že především 
v počátcích neprobíhalo vše nejideálněji, 
ale na druhou stranu musím říct, že se 
jednalo o jednu z nejrozsáhlejších inves-
tičních akcí, kterou kdy Radotín zažil, 
a je logické, že v podobných případech 
vždy nějaký problém nastane. Kdo v ži-
votě realizoval alespoň nějakou drobněj-
ší stavbu, asi ví, o čem hovořím… Kdo 
nechápe, asi nemá cenu diskutovat. 
  Firmy, které byly vybrány na základě 
veřejné soutěže magistrátním Odborem 
městského investora, ukázaly v druhé 
půlce, že dokáží odvést slušnou práci. 
Je však na místě si říct, že akce ještě 
probíhá v oblasti Sídliště, kde si občané 
se stavbou nejvíce ,,užili“, a nemůžeme, 
jak se říká lidovým příslovím, ,,chválit 
dne ještě  před večerem“. V okamžiku, 
kdy se rodil tento příspěvek, zbývalo 
dodělat zasíťování dešťovou a splaško-
vou kanalizací a vodovodem s finálním 
povrchem v části propojení mezi cent-
rální částí Sídliště směrem ke křižovatce 
ulic Karlická, Na Viničkách a dodělání 
přilehlých chodníků. Vše nasvědčuje 
tomu, že bude dodržen termín dokon-
čení - konec září. Naší snahou je získat 
ještě další prostředky na dodělávky, 
které investor v rámci víceprací  do 
stavby již nezahrne (sjednocení povr-
chů všech pěších propojení do zámkové 
dlažby, řešení parkovacích ploch), ale 
radotínská radnice by je chtěla v rámci 
dokončovacích prací provést. Snad je vše 
na dobré cestě… 

   V srpnu jsme si připomněli pět 
let od nevídané přírodní pohromy, 
která zasáhla osudy mnoha lidí 
nejen v naší oblasti Prahy 16, ale 
prakticky v převážné části Čech. 
Nechci rekapitulovat průběh ničivé 
povodně, která v roce 2002 brala li-
dem majetky, v některých případech 
i to nejcennější – lidské životy, ale 
chtěl bych naopak vyzdvihnout to, 
jak se dokázala většina lidí postavit 
na nohy, opravit svoje domy, domác-
nosti – svoje majetky, v mnoha pří-
padech i pomoci hůře postiženým, 
či subjektům jako je škola nebo 
školka. 
   Myslím, že jen když se podíváme 
po správním obvodě šestnáctky, ve 
kterém vyjma Lochkova byly zasa-
ženy stoupajícími vodami řek Vltavy 
a Berounky všechny zbývající měst-
ské části, musíme konstatovat, že ve 
většině případů to dnes vypadá, jako 
by se tehdy postiženými místy ani 
žádná pětisetletá voda neprohnala. 
Krásně opravená stavení, nové fasá-
dy nebo alespoň s novým nátěrem, 
zahrádky opět zářící různobarevnou 
květenou, pěkně upravené, vše vy-
padající naprosto přirozeně. Za tím 
vším jsou stovky a stovky hodin prá-
ce, rovněž obrovský podíl solidarity 
lidí, kterým nebyl osud postižených 
lhostejný. 
   Vše dnes vypadá, jako by se nic 
nestalo, ale je to jen zdánlivé… 
Povodňové události z před pěti 
let, strach o své nejbližší, o osobní 
věci, které se mnohdy dědily z ge-
nerace na generaci a jejichž cena 
se v případě zničení nedá vyčíslit, 
jelikož připomínaly  časy minulé, 
určitě zanechaly stopy v myslích 
a na duši postižených. To opravdu 
žádná pojistka nespraví. O to větší 
úctu si zaslouží, jak se se vším vy-
pořádali... Moji úctu rozhodně mají. 
Memento katastrofy je tu pořád. 
Nezapomínejme.
   I když tehdy došlo ke skloubení 
a podhodnocení tolika faktorů, 
které za stejných okolností  snad již 
nemohou znovu nastat, nepodceňuj-
me přírodu, jakož i nepodceňujme 
výstavbu protipovodňových opatře-
ních, která se měla realizovat již na 
jaře letošního roku…     


