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   Jedním ze stěžejních bodů voleb-
ního programu Místního sdružení 
ODS v Radotíně, se kterým šlo do 
podzimních komunálních voleb v roce 
2006, bylo připravit v následujícím 
čtyřletém období k realizaci zástavbu 
centra městské části. Konkrétně se 
jedná o lokalitu, která se táhne od 
světelné křižovatky pod 
parkem směrem k že-
lezničnímu přejezdu 
Na Betonce (před 
nákupním objektem 
Albert k Radotínské-
mu potoku) a dále po-
dél této komunikace 
směrem ke křižovatce 
s ulicí Prvomájová. Ve 
spojení s vhodným in-
vestorem by tak v bu-
doucnu v této oblasti 
měl vzniknout ucelený 
multifunkční střed – náměstí, které 
v Radotíně chybí. Vyjma pozemku 

kolem objektu čp. 114/2 se jedná o po-
zemky svěřené MČ Praha 16.
   Jelikož radotínští občanští 
demokraté dostali od 
spoluobčanů opět 
d ů v ě r u , 

začíná 
mít záměr první 

výsledky, a to konkrétní archi-
tektonické studie, které dávají určitou 
zjednodušenou hmotovou představu 

o využití této lokality. Příprava archi-
tektonických studií zohledňuje poža-

davky a podněty pracovní skupiny, 
která k tomuto účelu na rad-

nici Městské části Praha 16 
vznikla, rovněž i po-

žadavky porad-
n í ho orgánu 
rady - stavební 
komise. Těmi 
nejzásadnější-
mi jsou řešení 
, , kom pl i ko -
v a n é “  k ř i -
žovatky pod 
parkem, pojetí 

z á s t avby  ob -
chodně administrativního 

a obytného charakteru, řešení par-
kovacích zón, tedy dopravy v klidu, 
rovněž i dopravní obslužnost lokality, 
řešení zeleně. V rámci budoucí rea-
lizace chce radnice řešit i podchod 

  V loňském roce prošlo rekonstruk-
cí několik herních ploch pro děti 
a mládež v Radotíně a na Zbraslavi. 
V Lochkově vzniklo nové hřiště 
v centrálním parku. Na co se tedy 
děti mohou s jarním počasím těšit?
Lochkov
   Na sklonku roku 2006 bylo dokončeno 
vybavení hřiště nacházející se v západní 
části centrálního parku mezi ulicemi Ke 
Slivenci a U Sladovny. Rekonstrukce 
začala již předloni vyčištěním prostoru, 
úpravou cest a položením asfaltového 
koberce na ploše dnes sloužící pro 
fotbal a basketbal. Díky pražské dotaci 
(400 tis. Kč) se loni podařilo nakoupit 
velkou věž s laminátovou skluzavkou, 
dvojhoupačku, vahadlovou kolébačku 
a další prvky – například slona, autíčko 
a eurokolotoč. „Tyto dětské atrakce a ta-
ké branky dodala fi rma Prolemax s.r.o. 
a celková cena byla 430 tisíc. Dalších 
200 tisíc korun jsme zaplatili fi rmě 
Pragoelast, s.r.o. za výrobu a montáž 
gumových dlaždic na dopadových 
plochách,“ doplňuje místostarostka 
Lochkova Eva Filipová. Hřiště odpo-
vídá přísným standardům bezpečnosti 
Evropské unie a v prosinci bylo úspěšně 
zkolaudováno.

   Práce zde ale nekončí. Už brzy se 
v okolí objeví nová zeleň, v plánu 
jsou lavičky i nutné odpadkové koše. 
Rekonstrukce parku by mohla po-
kračovat též vybudováním zpevněné 

plochy, která by byla využívána třeba 
pro koncerty pořádané pro obyvatele 
nejen této městské části. „To je ale 
hudba budoucnosti,“ dodává vždy 
usměvavá místostarostka.

   Dobré i špatné zprávy. Tak se 
dají zjednodušeně popsat změny, 
které pro Pražany připravil ROPID, 
Regionální organizátor pražské inte-
grované dopravy, od 4. března.
   Zlepšení dopravní obslužnosti se 
týkají výhradně vlakového spojení ze 
šestnáctky do centra města. Na trati 
171 Praha – Beroun přibyly dva vlaky 
v ranní špičce všedních dnů, kdy byly 
vozy pravidelně přeplněny pracujícími 
i školáky. Jde však o spoje výjimečné 
v několika ohledech. Jednak jezdí pou-
ze z Radotína na Smíchov – jednání se 

   Tradiční jarní úklid komunikací 
se začátkem dubna opět rozeběhne. 
Letošní zima nebyla narozdíl od 
té loňské ladovská, a tak správci 
komunikací ušetřili nemalé fi nanč-
ní částky, které mohou využít na 
opravy komunikací a jejich pořádné 
vyčištění, jež je alespoň jednou ročně 
potřebné bez ohledu na zimní kala-
mitní stavy.    
   Jarní úklid plánují všechny měst-
ské části šestnáctky a podobně jako 

Vážení spolu-
občané, tunel 
z Lochkova do 
Radotína je již 
pár set metrů 
d l o u h ý .  J d e 
p r a v d a  j e n 
o vrchní část 
k lenby, k terá 
se bude ještě 
p r oh lub ova t , 

ale vzhledem k nedávnému započetí raž-
by je to stejně překvapivé tempo. Stejně 
intenzivně, jako se razí tunel, probíhají 
jednání, technické porady a povolovací  
kroky příslušných úřadů k ostatním stav-
bám, které se dohromady budou nazývat 
OKRUH. 
   Lochkov je městská část, kterou vý-
stavba OKRUHU změní nejvíce, protože 
protíná jeho nevelký katastr téměř ze 
dvou třetin. Co přinese OKRUH samot-
nému Lochkovu? To je otázka, na kterou 
lze najít mnoho odpovědí.  Zkušenosti 
ukazují, že jsou jedni, kteří od velkých 
dopravních tepen utíkají, ale jiní se 
k nim stěhují. Na nedaleké Řitce vyrostlo 
vilové sídliště v tak těsném sousedství 
Strakonické radiály, že je to až nepocho-
pitelné. Lochkovská zástavba je většinou 
od OKRUHU vzdálenější a bude chráně-
na valy a protihlukovými stěnami, stejně 
ale zatížení životního prostředí význam-
ně vzroste. 
     To je ta špatná část odpovědi na polo-
ženou otázku. Ta lepší část odpovědi je 
ta, že “Lochkov na okruhu vydělá”, jak 
mi při nedávném jednání řekl jeden zku-
šený projektant, který projektuje doprav-
ní stavby kolem Prahy už řadu let. Měl 
v podstatě na mysli zvýšení atraktivity 
území velkou dopravní tepnou, která při-
náší do území aktivity všeho druhu a tím 
zvyšuje cenu nemovitostí, dává obchodní 
příležitosti drobnému podnikání, práci 
obyvatelům atd. Je pravdou, že jedna 
z prestižních lokalit u Prahy, Průhonice, 
vděčí za svůj rozvoj hlavně dvěma 
věcem. Průhonickému parku a dálni-
ci, která vede v těsné blízkosti obce. 
V Lochkově vznikne díky okruhu řada 
nových místních komunikací ve správě 
Lochkova, které budou navazovat na 
nově osídlované lokality ležící u našich 
sousedů v Chuchli, Radotíně i Slivenci. 
Umožní nám všem snadnou komunikaci 
navzájem. Já v tom vidím zárodek mik-
roregionu chuchelsko-lochkovsko-slive-
necko-radotínské náhorní planiny, který 
se brzo stane vyhledávaným.

Vážení spolu-
občané, tunel 
z Lochkova do 
Radotína je již 
pár set metrů 
d l o u h ý .  J d e 
p r a v d a  j e n 
o vrchní část 
k lenby, k terá 
se bude ještě 
p r oh lub ova t , 

ale vzhledem k nedávnému započetí raž-

  Zima, která byla v porovnání 
s loňským rokem podstatně mír-
nější, což je patrné nejen z různých 
přehledů průměrných denních 
teplot, ale i při pohledu do peně-
ženek vzhledem k platbám za spo-
třebovaná média, předala štafetu 
jaru, pro mnohé z nás nejkrásněj-
šímu sezónnímu období. Teplejší 
a delší dny doprovázené snahou 
slunečních paprsků vzkřísit vše 
živé nám dodávají dobrou náladu 
a nalévají notnou porci optimismu. 
Probouzející se příroda člověka 
láká k činnostem a procházkám po 
místech, které má rád a nebo která 
jsou zajímavá.
   Z tohoto hlediska má Praha 16 co 
nabídnout, jelikož se jedná o peri-
ferní oblast hlavního města, kde je 
příroda prakticky na dosah ruky. 
Jistě mnozí z Vás třeba na blížící 
se velikonoční svátky jara plánujete 
výlety po trasách a stezkách podél 
Vltavy či Berounky. Tyto oblasti 
po několika měsících znovu ožijí 
pravidelným příjezdem chatařů 
a rybářů a získají opět nádech Van-
čurovských a Pavlovských příběhů. 
Cílem výprav z Lipenců - nejen 
pěších, ale i cyklistických - se do-
zajista stanou Brdy. Nejen zde, ale 
i v hájích při návštěvě chuchelské-
ho či zbraslavského zoologického 
koutku  budeme moci spatřit krás-
ně barevné jarní květy podléšek, 
fi alek, petrklíčů a talovínů, které 
příroda rozprostře do těch nej-
krásnějších koberců. To samé platí 
o oblasti Českého krasu, kam se 
mohou zájemci vydat z Radotína. 
Hodné inspirace pro malování 
impresionistických obrazů jsou plo-
chy parků a luk. A všude kolem se 
stromy budou postupně zahalovat 
do zeleného přehozu z nových listů. 
Ožijí i zahrádky a venkovní sporto-
viště, což bude defi nitivní známka 
toho, že žezlo  převzalo jaro. 
   I to je jeden z důvodů, proč mám 
naši oblast tak rád. Člověk má vše 
na dosah ruky a může tuto zásadní 
změnu sledovat prakticky v pří-
mém přenosu. Stačí jen sledovat 
a vnímat. 
  Dovolte mi tedy, abych Vám po-
přál krásné prožití Velikonoc, ko-
ledníkům bohatou pomlázku a nám 
všem načerpání hodně elánu a op-
timismu z prvních jarních paprsků, 
které budou bez pochyb  zdrojem 
pohody. Krásné jaro.   


