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Nejstarší grunty a chalupy III.

Czech POINT...Zrekonstruované
komunikace...

Pokračování bychom tentokrát měli zahájit čp. 11, které náleží Hořejšímu mlýnu, a mlýnem Hadrovým 
s čp. 12 – s jejich podobami jsme se však seznámili již v dubnovém čísle v kapitole věnované mlýnům.
Proto pojďme dál:

Čp. 14 - nyní adresa 
Prvomájová 1352. 
Na druhém břehu potoka 
býval bambousek
Na poustkách (stavení 
opuštěné během 
třicetileté války),
který se postupně 
přestavoval

Domek postavený 
v roce 1892 musel 
ustoupit parkovací 

ploše před dnešním 
domem čp. 1352 

v Prvomájové ulici

Budovu s čp. 17 
postavenou patrně léta 
Páně 1728 naposledy 
přestavěli roku 1933 
manželé Antonínovi

 I tento dům zmizel, 
dnes je na jeho místě 

dětské hřiště

Čp. 20 -  
Žufníčkovský 
grunt, ona 
vyšší budova za 
topolem s čp. 20, 
byl pojmenovaný 
po Vávrovi 
Žufníčkovi, který 
zde hospodařil 
v roce 1591

Po válce se ke statku 
zády a západu čelem 

postavila socha 
rudoarmějce

(foto vpravo nahoře). 
Zrušení staré 

cementárny a výstavba 
sídliště v centru 

smetly také poslední 
zbytky starobylého 

hospodářství...  ...a s nimi i pomník

Čp. 21 - má 
Vyskočilovský 
grunt, kde se po 
první světové 
válce usídlila 
firma ASTA, 
později Pražská 
akumulátorka

Dnes zde sídlí 
několik odborů 
Úřadu městské 
části Praha 16

přestupky ohrožující zdraví či životy 
(řízení vozidla po požití alkoholu, ne-
použití dětské autosedačky nebo bez-
pečnostního pásu, porušení zákazu 
vjezdu na železniční přejezd, otáčení 
se nebo jízda v protisměru na dálnici 
nebo silnici pro motorová vozidla, 
nepovolené předjíždění vozidla, řízení 
motorového vozidla řidičem, kterému 
byl zadržen řidičský průkaz).

Současně s tím došlo ke zmírnění 
postihů za přestupky méně závažné 
(snížení trestu za držení telefonního 
přístroje při řízení vozidla) a v někte-
rých případech z novely některé posti-
hy dokonce „vypadly“. Body se proto 
neudělují za neoprávněné užití vyhra-
zeného jízdního pruhu či nedovolenou 
jízdu po tramvajovém pásu.

K další změně došlo při měření 
rychlosti jízdy vozidel městskou poli-
cií. Novela zrušila nesmyslné značky 
informující o této skuteč-
nosti (začátek i konec úse-
ku). Nově je tedy tam, kde 
měření rychlosti probíhá, už 
nenajdeme. Stále však platí, 
že policisté musejí stráž-
níkům tato místa předem 
odsouhlasit.

Nenápadnou, ale důleži-
tou změnou prošla úprava 
používání zimních pneu-
matik. Zatímco dosud bylo 
povinné jen na místech 
označených dopravní znač-
kou (např. „horské“ úseky 

dálnice D1), nově bude existovat 
obecná povinnost jezdit v období od 
1. listopadu do 31. března se zimními 
pneumatikami, ale pouze v těch pří-
padech, kdy bude na komunikaci sníh, 
led nebo námraza, eventuálně pokud 
lze jejich výskyt vzhledem k povětr-
nostním podmínkám předpokládat.    

Dopustí-li se účastník silničního 
provozu více přestupků proti bezpeč-
nosti a plynulosti a bude-li k jejich 
projednání příslušný stejný orgán, 
podle nové úpravy se projednají ve 
společném řízení všechny, které byly 
spáchány za poslední tři měsíce. Až 
do 31. července je bylo možné ve spo-
lečném řízení projednávat celý jeden 
rok. Roční prekluzivní lhůta, která 
platí okamžikem spáchání přestupku 
a po jejímž uplynutí odpovědnost za 
přestupek zaniká (a není již možné 
jej projednat ani uložit sankci), tímto 
ustanovením dotčena není.

nemovitost í, obchodního rejstř í -
ku a centrálního registru řidičů. 
3. května dosáhl systém až fenomenál-
ní číslovky – byl vydán výpis s úcty-
hodným pořadovým číslem 5 000 000, 
a to z Katastru nemovitostí. Přibližně 
o tři měsíce později byl tento počet 
ještě o tři sta tisíc vyšší.

Na základě zkušeností a požadavků 
se pravidelně rozšiřuje funkčnost kon-
taktních míst veřejné správy tak, aby 
občané mohli ještě více snížit počet 
návštěv na úřadech. Za poslední rok 
došlo k nárůstu počtu kontaktních míst 
o více než dva a půl tisíce a v současné 
době celkový počet kontaktních míst 
dosáhl hranice 6678. Kromě obec-
ních a krajských úřadů a vybraných 
pracovišť České pošty jsou kontaktní 
místa Czech POINT umístěna rovněž 
na zastupitelských úřadech v zahraničí, 
v kancelářích Hospodářské komory ČR 
a v kancelářích notářů. V současné době 
je prostřednictvím kontaktních míst 
Czech POINT dostupných 16 služeb, 
z nichž poslední – změna hlášení mat-
ričních událostí do centrální evidence 
obyvatel – byla přidána v souvislosti 
s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evi-
denci obyvatel. S rozvojem systému 
Czech POINT se počítá i v následujícím 
období, a to jak z kvalitativního, tak 
kvantitativního hlediska s cílem přiblížit 
výkon veřejné správy občanům i podni-
katelům. Počet kontaktních míst provo-
zovaných obecními úřady již přesáhl pět 
tisíc z celkových 6200 obcí.

Co vše Czech POINT poskytuje:
Výpis z Obchodního rejstříku, vý-

pis z Živnostenského rejstříku, výpis 
z Rejstříku trestů, přijetí podání podle 
živnostenského zákona (§ 72), žádost 
o výpis nebo opis z Rejstříku trestů 
podle zákona č. 124/2008 Sb., výpis 
z bodového hodnocení řidiče, vydání 
ověřeného výstupu ze Seznamu kva-
lifikovaných dodavatelů, podání do 
registru účastníků provozu modulu 
autovraků ISOH, výpis z insolvenč-
ního rejstříku, datové schránky, 
autorizovaná konverze dokumentů, 
centrální úložiště ověřovacích dolo-
žek, úschovna systému Czech POINT, 
CzechPOINT@office, Czech POINT 
E-SHOP – výpisy poštou.

Kde jej můžete na šestnáctce najít:
Úřad městské části Praha 16 
(pracoviště Václava Balého 23/3
a náměstí Osvoboditelů 21/2a), Radotín 
Úřad městské části Praha - Lochkov
Úřad městské části Praha - Velká 
Chuchle 
Úřad městské části Praha - Zbraslav 
(funguje, ale s omezením – poskytují 
výpisy z rejstříku trestů, výpisy z živ-
nostenského a obchodního rejstříku)
Pošta Praha 512
nám. Osvoboditelů 1409/6, Radotín 
Pošta Praha 516
Elišky Přemyslovny 446, Zbraslav 
Pošta Praha 59
Starochuchelská 7, Velká Chuchle

dokumentaci a stavební povolení pro 
dešťovou kanalizaci a nové chodníky 
v ulici Přeštínská a Výpadová koncem 
roku 2010, a tak se rozsáhlé rekonstruk-
ce ulic Výpadová, Přeštínská, Vrážská 
a Radotínská přesunuly na jaro 2011. 
Ulice Výpadová byla zahájena v dubnu 
realizací nového povrchu mezi Penny-
-marketem a firmou Kondor. Během 
května a června byly v několika 
etapách položeny nové povrchy ulic 
Vrážská a Radotínská, vybudována 
dešťová kanalizace a chodníky v ulici 
Přeštínské a v části ulice Výpadová 
a proveden nový povrch ulice Výpa-
dové až k světelné křižovatce u Laho-
vického mostu. 

Rozsah prací byl po dohodě s ŘSD 
a firmou Strabag ještě rozšířen o do-
budování asfa ltového chodní ku 
v zeleném pásu mezi firmou Kondor 
a křižovatkou Výpadová – Přeštín-
ská, dále o zřízení nástupišť nových 
stanic pro autobus 172 na křižovatce 
Vrážská – Přeštínská – Radotínská 
(zastávka na znamení „Přeštínská“) 
a vybudování asfaltového povrchu 
ve slepé ulici podél pily p. Mrázka 
a opravny autoelektriky p. Torna.

Celá tato stavba, kterou financo-
valo Ředitelství silnic a dálnic a již 
prováděla firma Strabag, si vyžádala 
investici 19 150 000 Kč. Za odvede-
nou práci patří oběma firmám velké 
poděkování.

Na ostrově mezi mlýnskou strouhou 
a jalovým potokem stála, přibližně 

u mostu do Prvomájové, obecní 
pastouška s čp. 13, o níž existuje 

záznam již z roku 1721. Požár v roce 
1918 spolkl starý domek

a ukončil službu posledního
obecního slouhy


