
Biotop předčil všechna očekávání Opravy ve školách i na hřištích

spravuje i sportovní halu. Ve správní 
radě Radotínské, o.p.s. jsou zástupci 
vedení městské části a radotínských 
sportovních oddílů. „V režimu dočas-
ného provozu postupně odstraňujeme 
všechny nedostatky a problémy, které 
se objevují až za provozu. Je to přede-
vším otázka vstupního systému, par-
kovací kapacity, informovanosti řidičů 
o možnostech parkování na záchyt-
ných parkovištích atd. Ve spolupráci 
s hl. m. Prahou jednáme o odkupu 
pozemku v sousedství koupaliště pro 
účely rozšíření parkoviště,“ vysvětluje 
Mgr. Miroslav Knotek, zástupce sta-
rosty a koordinátor projektu Radotín-
ský biotop. „Od otevření koupaliště do 
konce července navštívilo biotop přes 
24 tisíc návštěvníků, což představuje 
přes 750 návštěvníků na den. Ekono-
mika provozu je dobrá a ukazuje se, že 
idea přírodního koupaliště byla správ-
ná,“ doplňuje Knotek. 

To, že vlastní provoz biotopu bude 
v první fázi o získání velké zkušenosti 
s provozováním podobného zařízení, 
bylo jasné. Proto, aby byl chod zcela 

bezproblémový i z hlediska nejbliž-
šího okolí, je přistupováno k dalším 
krokům a opatřením.

„V areálu školy dojde k rozšíření 
parkovacích stání v místě bývalého 
zařízení staveniště. Tato místa pak 
budou moci využívat učitelé, což by 
mělo mít i vliv na zlepšení dopravní 
situace v Loučanské ulici v době 
školního roku. Ve snaze o elimino-
vání negativních dopadů parkování 
návštěvníků z celé Prahy, kteří přes 
opakované výzvy nevyužívají záchyt-
ná parkoviště U Ondřeje a u spor-
tovní haly, bylo v červenci upraveno 
dopravní značení v celé oblast i 
a doplněna řada zákazů zastavení na 
nejproblematičtějších místech, to vše 
při zvýšení dozoru ze strany městské 
policie. Chtěl bych i touto cestou po-
žádat občany žijící v blízkosti biotopu 
o shovívavost. Na všech negativních 
věcech spojených s provozem kou-
paliště se pracuje a věřím, že budou 
postupně odstraněny. Letošní sezóna 
je velkou zatěžkávací zkouškou, která 
bude vodítkem do budoucího provo-
zu,“ uzavírá starosta Hanzlík. 

nové dětské hřiště při hranici pozemku 
s biotopem a hřbitovní zdí, rekonstru-
ované schodiště k nové přístavbě. Do-
jde i k rozšíření zeleně podél stávající 
opěrné zdi,“ pokračuje ve výčtu změn 
Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce sta-
rosty, který má v gesci školství.

Ve svahu u přístupového schodiště 
bude vchod do školy s horní brá-
nou spojovat dlážděný bezbariérový 
chodník. V oplocení vedle brány 
bude i nový přístup do přestavěného 
kontejnerového stání, další vznikne za 
tělocvičnou. Na obou místech musely 
být proto vykáceny poléhavé jalovce, 
v ohybu chodníku je nahradí nově vy-
sazená lípa. Stejnou dlažbu jako zmí-
něné prostory dostane i celé nádvoří 
mezi budovou jídelny a tělocvičnou. 
Stávající pingpongové stoly, basket-
balové koše a venkovní umývárnu 
nahradí nové. Jeden z košů pro street 
basket se ocitne zády k oknům tělo-
cvičny, před kterými bude ochranná 
síť. V rohu pod přístupem do jídelny 
přistíní venkovní sezení krytá pergola, 
přibydou i zastřešené stojany na kola.

Místo stávající boudy na nářadí 
vyroste u zpevněné plochy altán, 
který bude z jedné třetiny uzavřený 
a uzamykatelný. Všechny herní prvky 
dětského hřiště budou nové a jejich 

Investiční činnost v Radotíně
na místo stavby. Následně se do dna 
řeky beranidlem zatloukaly štětovnice 
larsen a na ně byly betonovány zákla-
dy pro podpěrnou konstrukci. Ta vy-
rostla během července a jejím účelem 

je zajistit samotnou lávku pro případ 
dalšího případného pohybu konstruk-
ce (poklesu). Veškeré práce provedla 
společnost JHP – Mosty spol. s r.o. 
a náklady na akci jsou plně pokryty 
z účelové dotace vyjednané vedením 
Městské části Praha 16 s hlavním měs-
tem Prahou (viz NP16 č. 6/2014). 

„Díky tomuto kroku jsme získali 
dostatečný časový prostor pro po-
měrně složité a časově náročné zadání 
veřejné zakázky k vytvoření prováděcí 
dokumentace a opravu či vybudová-
ní nové lávky a především zajištění 
dostatečných finančních prostředků, 
které jsou dle zpracovaných studií nad 
reálné možnosti rozpočtu Městské 
části Praha 16,“ vysvětluje radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Krátce po dokončení provizorní 
konstrukce také mohl být zmírněn 
režim na samotné lávce, vstupy z obou 
stran jsou již rozšířeny a bez kompli-
kací pro cyklisty či tělesně postižené.

Druhou, již téměř dokončenou inves-
tiční akcí - tentokráte plně hrazenou 

z rozpočtu městské části - je zvýšený 
přechod pro pěší v Prvomájové ulici 
mezi sokolovnou a vlakovým nádra-
žím. Stavební práce zde probíhaly 
celý červenec a do výkopu byly rovněž 
položeny kabely pro přisvětlení pře-
chodu. To bude napájeno nezávisle na 
síti veřejného osvětlení, takže ho bude 
možné časově ovládat podle potřeby. 
Půjde o první takové světlo ve správě 
městské části (ostatní jsou na hlavních 
komunikacích a jejich vlastníkem je 
hlavní město Praha). Rozpočet akce 
je 958 tis. Kč bez DPH, který v ote-
vřeném výběrovém řízení nabídla 

společnost EKIS, s.r.o. „Vybudovaný 
stavební zpomalovací práh nahradil 
původní montovaný a městská část 
si od něj slibuje zvýšení bezpečnosti 
chodců na tomto frekventovaném 
místě,“ říká starosta Hanzlík. 

Další stavební akcí, která probíhá 
celé léto, je zateplení hlavní budovy 
radnice v ulici Václava Balého. Inves-
tice se uskutečňuje díky krytí 90 % 
uznatelných nákladů ze Státního fon-
du pro životní prostředí ČR, celkový 
rozpočet činí 1,6 milionu Kč bez DPH. 
Zakázku realizuje vítěz výběrového 
řízení, firma K2S, s.r.o., která vloni 
zajišťovala i rekonstrukci střechy 
této budovy. V prvních srpnových 
dnech proběhla od pátku do pondělí 
(tedy tak, aby byl co nejméně narušen 

provoz úřadu a zajišťované služby pro 
veřejnost) demontáž starých a osazení 
nových oken. 

„Děkuji občanům za pochopení, při 
všech pracích jsme se se zhotovitelskou 
firmou snažili o co nejmenší narušení 
chodu úřadu, proto například výměna 
oken či malování prostor probíhalo 
výhradně mimo úřední hodiny,“ uvádí 
radotínský starosta.   

Poslední probíhající velkou in-
vestiční akcí je výstavba technické 
vybavenosti v oblasti Otínské ulice 
a Viniček. V polovině července byla 
dokončena ulice Jelenovská včetně 
finálního povrchu a práce se bez pro-
dlení přesunuly do navazujícího úse-
ku Otínské ulice nad urnový háj, kde 
bude stavba podle stanoveného har-
monogramu pokračovat do poloviny 
listopadu. V Javořické ulici se práce 
chýlí k závěru a podle plánu by měly 
být dokončeny ještě během srpna. 

Posledním rozpracovaným úsekem 
je ulice Dehtínská, na níž by podle 
harmonogramu měly práce skončit do 
konce října 2014.

Děti se na začátku školního 
roku dočkají opraveného 
vstupu do II. stupně i celého 
školního dvora

ZŠ Radotín, 9.7.2014

Zástupce starosty Knotek
a starosta Hanzlík na kontrole, 
25.7.2014

Dvůr se promění k nepoznání, 
5.8.2014

Schodiště se rýsuje, 5.8.2014

Nové sprchy před dokončením, 
5.8.2014

Hřiště na Sídlišti

Sportoviště v Radkovské
s novým umělým povrchem

Vestavba v ZUŠ
Klementa Slavického

Úpravy dětského dopravního 
hřiště, 5.8.2014

ZUŠ Klementa Slavického
Řemeslníci pracují i v budově Zá-

kladní umělecké školy K. Slavického. 
Zde se sklep mění v hudební učebnu. 
Tu současnou v domě U Koruny bude 
škola využívat pro výuku tance, díky 
čemuž se zlepší i využitelnost vedlej-
šího sálu, který byl doposud v době 
hodin bicích nástrojů kvůli hluku 
nevyužitelný. Stavební úpravy v bu-
dově ve Zderazské ulici zasáhly nejen 
nefunkční sklad uhlí, ale i přízemí, 
kde bylo nutné probourat podlahu pro 
nové schodiště (původně byl suterén 
přístupný pouze po žebříku pod po-
klopem). Kvůli akustice také schody 
oddělí nová příčka. 

Hřiště v Radkovské a na Sídlišti
V posledním červencovém týdnu 

se uzavřela víceúčelová hřiště v Rad-
kovské ulici a na starém sídlišti. 
Firma Linhart s.r.o. na obou místech 
pokládala povrch z umělé trávy. Starý 
koberec sejmutý v Radkovské byl po-
užit v rámci stávajících sportovních 
zařízení (například na biotopu). 

„Hřiště na Sídlišti se ještě vyrovná-
valo stěrkou a obnovovalo se i oplocení. 
Práce proběhly velmi rychle, takže děti 
dostaly hřiště už zpět. Obě místa již 
totiž mají nový povrch, který na Síd-
lišti umožní i tradiční zimní přeměnu 
na kluziště,“ doplnil zástupce starosty 
Knotek. Modernizace hřišť je realizo-
vána za významné finanční podpory 
společnosti Schäfer Menk s.r.o. Celková 
cena úprav je 533 067 Kč včetně DPH.

„Všechny stavby by měly být do-
končeny, pokud se nevyskytne něja-
ká neočekávaná komplikace, během 
prázdnin,“ dodává k nebývalému 
prázdninovému stavebnímu ruchu 
v Radotíně starosta Hanzlík.

počet se rozšíří. Renovace se dočká 
i „malé“ schodiště z nádvoří směrem 
k „novým“ šatnám družiny a pevný 
povrch dostanou chodníčky u dětské-
ho dopravního hřiště. Podle rozpočtu 
činí cena projektu 4,5 milionu korun 
včetně DPH. Ve výběrovém řízení 
vyhrála zakázku radotínská firma 
ALBET stavební, s.r.o., jež předložila 
v soutěži nejnižší cenovou nabídku. 

O poznání méně náročné stavební 
práce se dotk ly sprch u tělocv ič-
ny – stá le ničené ruční h lav ice 
nahradily pevně zabudované modely 
s podomítkovou instalací. Výměna se 
týkala všech sprch – tedy tří dívčích 
a tří chlapeckých. Dodavatelem je 
firma MIKU, vítěz výběrového řízení 
vyhlášeného základní školou. Rozsáh-
lou změnou prochází i stará budova 
I. stupně. Tam staré klecové šatny 
nahradí individuální šatní skřínky, 
stejné, jaké se již užívají na II. stupni. 
Nejvýhodnější nabídku na jejich dodá-

ní nabídla firma Quick Office s.r.o. Ob-
jednaných 283 skříněk bude stát školu 
421 310 Kč včetně DPH. „Jde o moder-
nější a uživatelsky vstřícný způsob 
uložení soukromých věcí ve škole pro 
naše žáky, který vychází z koncepce 
rozvoje naší školy,“ řekl Mgr. Miroslav 
Knotek. Skříňky budou rozmístěny 
na místech bývalých klecí i na chod-
bách. Před samotnou instalací, která 
proběhne v posledním srpnovém 
týdnu, však městská část ještě plánuje 
nahradit stávající luxferové přisvětlení 
prostorů šaten novými okny. Ta budou 
v prvním i druhém patře, takže se zde 
zlepší větrání. Pevné zasklení zůstane 
pouze v přízemí, kde není okenní 
otvor přístupný. Tyto práce přijdou 
městskou část na 184 042 Kč bez DPH, 
dodavatelem je firma Jiří Hudek. Rov-
něž bude nutné v šatnách položit nové 
podlahy (z PVC).


