
Šestnácka bojuje...
neuklizena - údržbu zde zajišťuje 
především prostřednictvím Technic-
ké správy komunikací (TSK), která 
se bude starat o 250 z 800 hektarů jí 
svěřených ploch. Pokud tedy vlastníci 
přilehlých nemovitostí dobrovolně 
nepomohou a neuklidí si před svým 
domem, budou mít lidé velký problém 
dostat se bezpečně do práce, školy, 
k lékaři či do obchodů.  

V okrajových čtvrtích je situace 
odlišná – TSK zde spravuje jen hlavní 
silniční tahy a má se tak starat pouze 
o minimum chodníků podél nich. 
Zbytek zůstává na bedrech jednotli-
vých městských částí, které na úklid 
nedostaly ani korunu a přitom by jej 
měly zajistit v plném rozsahu. Nutno 
dodat, že většina radnic ze šestnáct-
ky se nechová alibisticky, přistupuje 
k úklidu zodpovědně a přes napjaté 
rozpočty zajistí odklízení sněhu a po-
syp na všech důležitých trasách.
Jak to bude v Radotíně?
    Městská část Praha 16 se rozhodla 
nakoupit novou techniku a posílit per-
sonální obsazení Technických služeb 
Praha – Radotín v zimním období. Jen 
pořízení dvou nových strojů přitom 
vyjde na více než 3 miliony korun (vč. 
DPH): jde o multikáru (M30 – Fumo 
Carrier) včetně nástaveb a víceúčelový 
stroj pro zimní a letní úklid (Rondó 
K 333 EXG2 s kabinou, viz foto na 
titulní straně) včetně nástaveb, jenž 
se vejde i na úzké chodníky, kterých je 
v Radotíně většina a kudy multikára 
s radlicí neprojede. 

Dalším krokem je dojednání spo-
lupráce s Úřadem práce hl. m. Prahy. 

Ten zajistí 4 pracovníky na veřejně 
prospěšné práce, kteří budou vyu-
žiti právě na zimní úklid na základě 
krátkodobých pracovních smluv. 
Díky prostředkům aktivní politiky 
zaměstnanosti a Evropského sociál-
ního fondu by měly být náklady na 
pracovní sílu plně pokryty.
   Tím ale výčet novinek nekončí: nad 
rámec pražské vyhlášky budou mít 
Technické služby Praha – Radotín 
každý den pohotovost již od 4.00 
hodin a pro všechny zaměstnance se 
posune začátek pracovní doby na 6.00. 
Díky tomu by i za velmi nepříznivých 
klimatických podmínek měly být 
všechny klíčové chodníky v Radotíně 
schůdné do ranní špičky.

Přes všechna uvedená opatření 
ale nebudou zdaleka všechny chod-
níky udržovány, jak ukazuje i mapa 
zveřejněná na webových stránkách 
www.mcpraha16.cz doplněná o úplný 
přehled udržovaných úseků, který 
je rovněž zveřejněn na úřední desce 
v ulici Václava Balého. K nim ještě 
přibudou všechna nástupiště zastávek 
autobusů MHD. Radnice tímto žádá 
občany o spolupráci a pomoc – ukliď-
te si před vlastním domem. I proto se 
již objevily ve vytipovaných ulicích 
nádoby s posypovým inertním mate-
riálem (štěrkem), které jsou k dispozi-
ci všem, kdo dobrovolně pomohou.

Lipence
Na zastávkách a na přístupu ke škole 

a školce městská část udržuje chodníky už 
několik let. Pro letošní zimu bylo poříze-
no více posypového materiálu. „Technic-
ké vybavení na údržbu máme, jak kartáč 
a radlici na multikáru, tak i samostatný 
kartáč s radlicí,“ uvádí Antonín Jiříček, 

referent ÚMČ. Personální obsazení: 
2 pracovníci.

Lochkov
Radnice má k dispozici traktor 

s hrablem, zametačem a kartáčem. Na 
chodníky bude využit traktůrek v létě 
používaný k údržbě zeleně, na nějž se 
nasadí malá radlice. Tam, kde ho ne-
bude možné použít, přijdou ke slovu 
lopaty. „Doufáme, že se nám podaří 
vše zvládnout, naštěstí chodníků ne-
máme tolik. Dřív jsme občas vypomá-
hali i jinde, to už teď asi nebude možné,“ 
říká Eva Filipová, zástupce starosty.

   

O
bjektiv času

Závist

Podoba tého� domu 
p o  p ře s t a v b ě  z 
20. let minulého sto-
letí. Uchoval si stej-
n o u  t v á ř  a �  d o 
p ovo d n í  v  ro c e 
2002. Ty budovu 
natol ik poškodily, 
�e nezbylo, ne� ji 
strhnout. 

Zbraslavská čtvrť a ulice Závist byla dlouho tím druhým břehem dostupným jen 
přívozem. Podívejme se dnes na její někdejší podobu z období před i těsně po 
výstavbě původního �elezného mostu přes Vltavu.

Snímky zapůjčil a komentářem doprovodil František Kadleček, aktuální foto: Souček

Vlčkova zahradní restaurace z pohledu od pří-
vozu. Vlevo jsou na řece vidět kabinky říčních 
lázních tak, jak vypadaly po přestěhování 
podniku z levého na pravý břeh. Záběr byl 
pořízen mezi lety 1890 – 1895.

A takový pohled se na místo bývalého přívo-
zu naskýtá dnes.

Zahrada Vlčkovy restaurace patrně kolem roku 1910.

H á l k ů v  p om n í k , 
který roku 1876 
nechalo zbudovat 
v  B ř e � a n s k é m 
údolí Pra�ské stu-
dentstvo. Reliéfní 
podobiznu básníka 
vypracoval sochař 
J. V. Myslbek.

Vila nakladatele J. R. Vilímka ml. pojmenovaná 
„Ve stínu lípy“ v roce 1912. Vilímek tu původ-
ně zakoupil starší domek, který nechal rozšířit 
a přestavět do této podoby.

Vila vlevo u� nestojí ve stínu lípy, ale název si 
ponechala, napravo mezi korunami stromů vyku-
kuje bývalý hotel Chlad.

Hotel Chlad a před ním stojící ni�ší stavbu restaurace 
Zalu�anka spojovala osoba majitele, odlišovala pak rozdíl-
ná klientela; zatímco hotel navštěvovala pra�ská smetán-
ka, restaurace hostila bě�né výletníky. Fotografie ukazuje 
podobu místa přibli�ně kolem roku 1900.

Vlčkův rodný dům, 
v něm� několik let 
pobýva l Vítězs lav 
Há lek .  N a s n ímku 
j e  v i d ě t  p o d o b a 
domu z doby, kdy 
zde vznikala Hálkova 
nádherná sbírka bás-
ní Večerní písně.

Zbraslav
Území je rozděleno do čtyř oblastí 

(pátou je ta, kde se o údržbu stará 
hlavní město). V jedné z nich se úklid 
provádět nebude, jsou to lokality, kde 
mnohdy nejsou ani chodníky. Všechny 
významné trasy, přístup k zastávkám, 
ke školám, k lékařům, k úřadu a dal-
ším veřejným budovám, se uklízet bu-
dou. „Jednu část zvládneme vlastními 
silami, pro dvě další máme dodavatele 
služby. Tyto dvě firmy mají přidělená 
místa, která spolu logicky souvisejí, 
aby se údržba dobře dělala,“ upřesnil 
Ing. Milan Vogl, tajemník ÚMČ.

Velká Chuchle
Úklid bude zajišťován ve stejném 

rozsahu jako v předešlé zimní sezóně. 
„Na větší rozsah nemá městská část ani 
techniku, ani pracovníky. O pomoc 
požádáme občany, kterým nabídneme 
hrabla, škrabky, košťata a také posy-
pový materiál,“ uvádí Jiřina Hanlová, 
tajemnice ÚMČ. Tento plán realizuje 
radnice za pomoci firmy Radiové sys-
témy a komunikace, technikou pomů-
že také místní pobočka Hondy.       

Domovní správa...

156 znamená...
například podařilo strážníkům za-
držet podvodníka, který chtěl okrást 
nevidomou ženu přímo v jejím bytě 
v domě s pečovatelskou službou. Je-
denasedmdesátiletá paní zjistila, že se 
jí ztratily obálky s penězi, a volala na 
tísňovou linku městské policie,“ uvedl 
první náměstek primátora JUDr. Ru-
dolf Blažek, do jehož kompetence bez-
pečnost v metropoli spadá. Doplnil, 
že hlídka byla na místě bleskově, a tak 
se jí podařilo zloděje zastihnout ještě 
v bytě. Byl tak překvapený, že se ani 
nesnažil zapírat a odcizených jedena-
osmdesát tisíc vydal. 

přinese snížení agendy (administra-
tivy) a počtu zaměstnanců, včetně 
nezbytné reorganizace vedoucí k op-
timalizaci nákladů.
   Jak to tedy bude od 1. ledna 2010? 
Správa bytového fondu bude nadále 
zajištěna v nezměněném rozsahu 
a kvalitě pod Odborem místního 
hospodářství ÚMČ Praha 16. Vznikne 
nové oddělení správy obecních nemo-
vitostí, jehož úkoly budou širší než do-
sud a zahrnou vedle obhospodařování 
bytového fondu jako stěžejní činnosti 
také další nemovitosti ve vlastnictví 
městské části (např. všechna kulturní 
zařízení). 

Důležitou informací je, že pro 
nájemníky se prakticky nic nemění – 
pracoviště na Sídlišti zůstává zachová-
no, rovněž číslo účtu, úřední hodiny 
pro veřejnost i telefonické spojení. Je-
diná viditelná změna je v novém elek-

tronickém kontaktu (viz níže), který je 
sjednocen s dalšími pracovišti MČ.
   Účetní činnosti budou rovněž redu-
kovány, z větší části převedeny na od-
bor ekonomický (vč. jediné referentky) 
a částečně na kancelář úřadu ÚMČ. 
Úklid v obou domech s pečovatelskou 
službou a v objektu malometrážních 
bytů v ul. K Cementárně bude nově 
spadat pod Pečovatelskou službu Pra-
ha – Radotín.
Kontaktní informace (od 1.1.2010)
Úřad městské části Praha 16
• odbor místního hospodářství
• oddělení správy obecních nemovitostí
Pověřená vedoucí: Veronika Náhlíková
Pracoviště: Sídliště 1075, Radotín
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8-12, 13-18 hod.
Telefon: 257 912 961
E-mail:
veronika.nahlikova@p16.mepnet.cz
Číslo účtu (platby nájemného):
2000864369/0800
(Česká spořitelna a.s.)

V září se zase díky telefonátu 
podařilo strážníkům zadržet nebez-
pečného devianta, který půl roku 
obtěžoval žačky jedné školy. Muž se 
před nimi svlékal a onanoval. Jedno 
z děvčat zavolalo na tísňovou linku 
156 a strážníci muže nachytali přímo 
při činu. 

Kromě tísňové linky 156 posky-
tuje městská policie možnost volání 
také neslyšícím občanům. Ti mohou 
kontaktovat Centrální operační 
středisko buď prostřednictvím faxu 
připojeného paralelně k lince 156, 
nebo tím, že pošlou SMS zprávu na 
speciálně upravený mobilní telefon 
s číslem 724 003 333. 


