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V listopadu roku 2012 byla na projekt opět podána žádost o fi nanční podporu v rámci téhož operačního 
programu. Celkové rozpočtové náklady na akci činí necelých 15,8 milionu Kč a Městská část Praha 16 
poskytne 7,5% podíl způsobilých výdajů projektu ze svého rozpočtu (tj. cca 1,2 milionu Kč) a bude fi nan-
covat nezpůsobilé výdaje projektu. Zelenou nové žádosti dala v březnu 2013 Rada městské části Praha 16 
i Zastupitelstvo městské části Praha 16. 

Původní plán doznal několika změn, které by jej měly zlevnit a přispět i k větší bezpečnosti. Jedná 
se zejména o ustoupení od projektu schodů jdoucích až do řeky (bezpečnostní hledisko) a původ-
ně plánovaného zastřešení schodiště. Dojde také k úpravě odpočinkového prostoru u lávky a nově 
projekt zahrnuje re-
vitalizaci poškozené 
náplavky u Radotín-
ského potoka. 

V březnu 2009 odsouhlasilo Zastupitelstvo městské části Praha 16 předložení projektové žádosti 
„Revitalizace Místa u řeky“, tedy kultivace prostoru mezi Berounkou, prvním stupněm základní školy 
a lávkou přes řeku, v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu 
Praha-Konkurenceschopnost. Žádost o dotaci nebyla kladně vyřízena.

„Je to ojedinělý projekt, který vznikl formou komunitního plánování na základě podnětů občanů na veřejném setkání a ankety na webu městské části. Návrhy ob-
čanů pak zpracoval p. Jan Schlitz. Projekt vnímáme jako unikátní místo pro odpočinek, setkávání, další prostor pro kulturně společenské dění, informační centrum 
o historii a přírodních rezervacích Radotína, rozšíření náměstí Sv. Petra a Pavla, vstupní bránu do Prahy pro cyklisty a turisty, místo pro výuku našich žáků, ale třeba 
i pro svatební obřady v letních měsících,“ říká 1. zástupce starosty Miroslav Knotek.

„Je to ojedinělý projekt, který vznikl formou komunitního plánování na základě podnětů občanů na veřejném setkání a ankety na webu městské části. Návrhy ob-„Je to ojedinělý projekt, který vznikl formou komunitního plánování na základě podnětů občanů na veřejném setkání a ankety na webu městské části. Návrhy ob-

Pravidelné blokové čištění ulic, které 
spravuje Městská část Praha – Zbraslav, za-
čalo již 2. dubna (viz NP16 č. 3/2013). Probíhá 
každé úterý a čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin 
s pomocí veškeré techniky Odboru místního 
hospodářství - komunálních služeb i pra-
covníků ručního úklidu. Vždy sedm dní 
před začátkem úklidu je v dotčených ulicích 
umístěno příslušné dopravní značení. Navíc 
je přesný rozpis čištění (dle jednotlivých 
okruhů nebo v abecedním pořadí ulic) k dis-
pozici na stránkách www.mc-zbraslav.cz. 
Strojní čištění ulic v letním období pak bude 
probíhat již bez dopravních omezení.

Chodníky jsou ve Zbraslavi čištěny vždy 
po ukončení zimního období smluvními 
dodavateli zimní údržby chodníků. 

Městská část Praha – Velká Chuchle le-
tos poprvé přichystala blokové strojní čis-
tění ulic po předem oznámených úsecích, 
s jeho zahájením však čekali na skutečný 
konec zimy. Podle informací po redakční 
uzávěrce mělo čištění proběhnout ve vy-
braných komunikacích ve třech termínech 
v první polovině dubna. Intenzivní úklid 
se týká pouze ulic ve správě městské části, 
ty, které spravuje Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy (což se týká např. celé 
Malé Chuchle), bude také sama uklízet.

V Lipencích měli již první část úklidu 
hotovou, když začal znovu intenzivně pa-
dat sníh. Proto tu s kompletním úklidem 
také čekali až na skutečně jarní počasí. Co 
do rozsahu se zde úklid nemění, stále je 
prováděn vlastními silami. 

To samé platí i pro Lochkov, kde se 
tradičně uklízí po ulicích, letos se čiště-
ní vozovek zahajovalo v prvním dubno-
vém týdnu.

Letošní jarní úklid... Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními
Radotín
16. dubna (I., Rymáň) – Ke Zděři (část), Stadionová, K Berounce, Chrobolská, Na Rymáni
18. dubna (I., oblast škol) – Horymírovo náměstí, Václava Balého, náměstí Sv. Petra a Pavla, 
Nad Berounkou, Loučanská, Ježdíkova, Felberova, Zítkova, Macháčkova, K Lázním,
Ke Zděři (část), K Přívozu
23. dubna (II., nové sídliště) – náměstí Osvoboditelů (u sídliště), Prvomájová (u sídliště),
Na Betonce (u sídliště), Pod Klapicí (slepá část)
25. dubna (II., sokolovna) – Prvomájová (část), Vinohrady, Slinková, Na Betonce (část), 
Jaspisová, Achátová, Vykoukových, Grafi tová, U Vápenky, Býšovská, Čedičová, Štěrková
(spodní část), Ametystová, Strážovská (spodní část)
30. dubna (III., mramorka) – Věštínská (část), Nýřanská, Zbynická, Josefa Kočího, Tachovská
2. května (III., Benátky) – Věštínská (část), Matějovského, Kraslická, V Parníku,
Na Benátkách, Výpadová (část), U Jankovky, Šárovo kolo
7. května (IV., Sídliště) – Sídliště (část od MŠ ke Karlické), U Starého stadionu, náměstí 
Osvoboditelů (před KS Koruna), Na Výšince (spodní část), Hadravská
9. května (IV., Viničky) – Sídliště (zbývající část), Týřovická, Na Výšince (horní část),
Otínská, Jelenovská, Na Viničkách, U Viniček, Zdická, Zadovská, Vojetická, Javořická, 
Kolová, Dehtínská, Příbramská, Lošetická (část), Nýrská
11. května (II., parkoviště) – náměstí Osvoboditelů (před OD Berounka)
16. května (V., Eden) – V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky,
Častonická, Ledvická, Pod Velkým hájem, U Učiliště, Vápenná, V Sudech
23. května (VI., Lahovská) – Strážovská (horní část), Na Říháku, U Sanatoria, Štěrková
(horní část), Topasová, Živcová, Radkovská, Pod Lahovskou, Plánická, Chatová, Solná,
Sobětická, K Višňovce, Otěšínská, Minerální, Strunkovská      
Zbraslav
16. dubna (V.) – Podéšťova, Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem
18. dubna (VI.) – Romana Blahníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova
23. dubna (VII.) – U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína,
Jaroslava Švehly, za Zbraslavankou
25. dubna (VIII.) – Žabovřeská, Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
30. dubna (IX.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Na Plácku,
Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, Rašilovova, V Hluboké, Spojařů,
Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice
2. května (X.) – Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova
7. května (XI.) – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční,
Lesáků, Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Nad Dálnicí
9. května (XII.) – K Výtopně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Svépomoci, Sulova
14. května (XIII.) – Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
16. května (XIV.) – Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou
21. května (XV.) – Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou, Žofi e Podlipské, Nad Parkem
23. května (XVI.) – Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
28. května (XVII.) – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku
30. května (XVIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační

čistý, vstřícný a moderní ráz. Věřím, 
že žáci, rodiče i zaměstnanci tuto 
změnu ocení a posílí se tak i mož-
nost uložení a ochrany osobních 
věcí žáků,“ říká 1. zástupce starosty 
Mgr. Miroslav Knotek.

Ve středu 27. března, tedy poslední 
den před velikonočními prázdnina-
mi, hned po skončení výuky Tech-
nické služby Praha – Radotín roz-
montovaly klece. Do připravených 
uklizených prostor pak v pátek fi rma 
nainstalovala skříňky o rozměrech 
160 x 30 x 50 cm – navozila je, na-
skládala a sešroubovala k sobě přes-
ně v těch místech, kde byly původní 
šatny. Skladba boxů byla stanovena 
tak, aby průchod chodbou zůstal 
stejně široký. Lavičky, kterými se 
sestava doplnila, jsou původní (nové 
by přišly na 60 tisíc korun), školník 
pan Andrýsek je přestříkal a doplnil 
novými deskami.

Po Velikonocích už si děti jen 
přinesly vlastní zámky a dostaly 
přiděleno každý své číslo úložného 
boxu. Prozatím jsou rozděleny podle 
tříd, ale postupně, s tím, jak budou 
děti odcházet a jejich čísla se přidělí 
dalším příchozím, se toto členění roz-
volní. Každý ze žáků totiž bude mít 
jednu skříňku po celý druhý stupeň 

a ponese si za ni zodpovědnost.
Skříňky a jejich instalace přišly 

na 416 700 Kč, za zbylé peníze se 
nakoupily štítky s čísly a zámky na 
volné skříňky. Na dalších 20 tisíc 
přišly podložky na odkládání bot 
a 35 tisíc se vydalo na repasi laviček. 
Tyto částky již škola hradila ze svého 
rozpočtu.

Skříněk je v současnosti 288, což je 
počet, který by měl podle slov ředitele 
Mgr. Zdeňka Stříhavky postačovat 
ještě alespoň 2-3 roky: „Prozatím jich 
budeme mít 22 volných. Budova by 
mohla pojmout maximálně 14 tříd, 
což znamená 330 až 350 žáků. Pokud 
se k takovým číslům budeme blížit, 
je možné umístit dalších 50 skříněk 
k výtvarným dílnám – děti, které by 
je užívaly, by pak přicházely do školy 
zadním vchodem.“

Rodiče žáků dostali od školy dopis 
s informacemi o provozu a jakým 
způsobem se budou skřínky kontro-
lovat a udržovat v čistotě (úklid bude 
probíhat dvakrát ročně, v době vá-
nočních a letních prázdnin). Během 
roku děti musí na požádání učitele 
skříňku otevřít a pro případ ztráty 
nebo zapomenutí klíče budou u něho 
mít uložený náhradní klíč.

Šatní skříňky pro žáky


