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s výjimkou věkové skupiny 30 – 34 letých 
až do 50 let bylo více mužů. Dokonce i ve 
věkové skupině 60 – 64 let zde bylo mužů 
více než žen. U staršího obyvatelstva ženy 
již převažovaly. Shodně se situací v celém 
hlavním městě, i zde, pokleslo zastoupení 
dětí do 15 let, ale i přes tento pokles je stále 
podíl dětské složky v Chuchli mírně vyšší 
(13,7 %) než v Praze celkem (13,4 %). Za-
stoupení obyvatel v produktivním věku zde 
oproti roku 1991 poměrně značně vzrostlo 
(o necelé 3 %), ale je stále nižší (64,4 %) než 
udává celopražský průměr (65,8 %). Počet i 
podíl obyvatel 60 letých a starších se od roku 
1991 ve Velké Chuchli mírně zvýšil a jejich 
zastoupení překračuje celopražský údaj 
(20,8 %). Nejpočetnější věkové kohorty byli 
obyvatelé ve věku 25 – 39 let a 50 – 59 let. 
Průměrný věk obyvatel městské části byl  při 

se tento údaj mírně zvýšil. Průměrný věk 
mužů v Chuchli v roce 1991 byl 39,0 roků 
a v roce 2001 se zvýšil na 39,8 roků. U žen 
bylo zvýšení zaznamenáno také a to z 42,7  
roků při cenzu 1991 na 42,9 v roce 2001.
  Osob žijících v manželství bylo 56,3 %, 
tento podíl se od roku 1991 snížil, tehdy to 
bylo 64 % ze všech obyvatel starších 14 let.
Při cenzu 2001 bylo v této městské části 
poněkud vyšší zastoupení cizinců s dlouho-
dobým pobytem. Bylo jich 5,1 %, zatímco 
v Praze celkem to bylo jen 2,1 %. Vedle 
zastoupení obyvatel národnosti slovenské, 
což je většinou v Praze druhá nejpočetnější 

národnost, bylo zjištěno i více obyvatel 
národnosti ukrajinské a to 1,7 %. Většinou 
šlo o muže, takže se lze domnívat, že to jsou 
zahraniční pracovníci, kteří zde žijí. Ostatní 
národnosti zde byly zastoupeny jen jednot-
livci. K romské národnosti se v Chuchli 
nepřihlásil nikdo. Osob s jiným státním 
občanstvím zde bylo sečteno 102, z nich 
89 s dlouhodobým pobytem. Ze Slovenské 
republiky bylo 9 občanů a 12 ze států EU.
Většina obyvatel MČ Praha – Velká Chuchle, 
tak jako ve všech městských částech, se 
deklarovala jako bez náboženského vyznání. 
Zde to bylo 64 % obyvatel, zatímco v Praze 
to bylo celkem 67 %. V Chuchli se podíl 
osob bez vyznání zvýšil o 22,4 %, což je 
značně vyšší nárůst než v Praze celkem. Vě-
řící se převážně hlásili k římskokatolickému 
vyznání.
  Vzdělanostní úroveň populace se i v této 
městské části zlepšila a  i zde se kopíruje 
trend platný nejen pro celé hlavní město, 
ale i celou ČR. Nejčastější vzdělání mezi 

střední vzdělání s maturitou včetně vyššího 
odborného (539 obyv., což je 35,7 %). Ještě 
v roce 1991 zde dominovalo střední vzdělá-
ní bez maturity ( z 33 % pokles na 31,5% 
při sčítání v roce 2001). Naopak pokleslo 
zastoupení osob se základním vzděláním, 
z více než jedné pětiny v roce 1991 na 
necelých 14 % v roce 2001. V Chuchli, tak 
jako i v celé Praze, vzrostl počet a podíl 
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (z 
13,2 % na 16,6 %).

posledním sčítání 41,4 roků. Od roku 1991 obyvateli MČ Praha – Velká Chuchle je 

   Výstavba inženýrských sítí je v součas-
nosti zpravidla doprovázena i rekonstruk-
cemi komunikací. V některých městských 
částech je výstavba technické vybavenosti a 
rekonstrukce komunikace jedinou akcí, kdy 
se v rámci jedné uzavírky položí vodovod, 
plynovod, splašková a dešťová kanalizace a 
po dokončení sítí a přípojek se komunikace 

„obleče do nového hávu“ (výhodou je, že se 
každá ulice rozkope jen jednou, na druhé 
straně je někdy obtížná koordinace mezi jed-
notlivými investory, resp. správci sítí). Jinde 
se sítě budují postupně jako oddělené akce 
s jinými zhotoviteli a rekonstrukce komuni-
kace je samostatnou akcí. 
   Ať tak či tak, důležitý je výsledek, tedy 
jak bude ulice po rekonstrukci vypadat. To 
záleží především na charakteru ulice a funk-
ci, jakou má do budoucna plnit. U místních 
komunikací jde především o to, zda má být 
ulice obslužnou komunikací, nebo komuni-
kací zklidněnou. Pokud ulice dopravně slou-
ží hlavně vlastníkům přilehlých nemovitostí, 
je v ní zástavba rodinných domů a nejsou 
zde žádné obchody či kanceláře, tj. doprava 
v klidu by u každého objektu měla být řešena 
na vlastním pozemku, je vhodné realizovat 
ulici jako zklidněnou.
   Přesto v těchto nově zrekonstruovaných 
ulicích vznikají neustále potíže. Je to proto, 
že obytná zóna je zvláštním druhem komu-
nikace, kde se všichni účastníci provozu dělí 
o společný prostor, časté jsou zpomalovací 
prvky (jak v podobě zpomalovacích prahů, 
tak i zúžením průjezdního profi lu, zálivy 

ze zeleně), v obytné zóně se nesmí parkovat 
mimo místa k tomu určená atd.
   Výše vyjmenované odlišnosti přinášejí 
strasti místním obyvatelům: ti už nemohou 
tak jednoduše zaparkovat před svým domem, 
je složitější průjezd ulicí. Často se stává, že 
v místě, kde vlastník nemovitosti plánuje 
(nebo má dokonce už povolený) nový vjezd 
či stavbu garáže, projekt předpokládá parko-
vací stání či zeleň. Pokud se tyto „mouchy“ 
nevychytají před samotnou rekonstrukcí uli-
ce, při ní už je složitější je uplatnit: občané si 
chodí stěžovat, že „tam ta zeleň nemůže být“, 
na kontrolním dnu se probírají varianty, jak 
umožnit nový vjezd a současně zelený záliv 
úplně nezrušit (a zachovat jeho zpomalovací 
a estetickou funkci).
   Z těchto důvodů je mnohem výhodnější se 
před plánovanou rekonstrukcí informovat 
na místním úřadě, jaký charakter a vzhled 
má mít vaše ulice. Na stavebním úřadě je 
pak možné ve fázi územního a stavebního 
řízení nahlédnout do projektové dokumen-
tace a případně ihned upozornit na případné 
nedostatky. V poslední době je také obvyklé, 
že samosprávy svolají jednání s obyvateli 
ulic, kterých se výstavba týká. Na takovém 
jednání by se občané měli zajímat nejen o 
předpokládaný termín výstavby a přípojky 
inženýrských sítí k jejich nemovitosti, ale i o 
dopravní řešení komunikace po rekonstruk-
ci: jaký charakter bude mít ulice, kde bude 
možné parkovat, jak jsou řešeny vjezdy, kde 
budou umístěny zpomalovací prvky.      

  Trestní oznámení lze podat písemně či úst-
ně. Místem podání trestního oznámení může 
být policie nebo státní zastupitelství (nejlépe 
místně příslušné tam, kde k trestnému činu 
došlo). V případě písemného trestního 
oznámení se doporučuje odeslat oznámení 
doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení 
na kopii oznámení u pracovníka podatelny 
policie nebo státního zastupitelství.
Právo na potvrzení o tom, že jste trestní 
oznámení podali a právo na vyrozumění o 
tom, jak bylo vaše oznámení vyřízeno, vám 
vznikne jen tehdy, pokud o to jako ozna-
movatelé výslovně požádáte. Bez tohoto 
výslovného požadavku nemá Policie ČR po-

vinnost oznamovatele vyrozumět o výsledku 
svého šetření.
  Co by mělo trestní oznámení obsahovat? 
Po obsahové stránce by se měl oznamo-
vatel trestného činu řídit souborem otázek 
stanovených již římským právem (kdy?, 
kde?, kdo?, jak?, co?, čím? a proč?). Forma 
a obsah trestního oznámení nejsou formálně 
stanoveny. Doporučuje se však trestní ozná-
mení formulovat srozumitelně a stručně tak, 
aby bylo zřejmé, kdo (s uvedením přesné 
totožnosti a adresy), kdy a kterému policej-
nímu útvaru trestní oznámení podal.

  Dne 1.5.2004 nabyl účinnosti zákon 
č. 167/2004 Sb., kterým se mění zákon 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 
Přijetí citovaného zákona bylo především 
motivováno nutností harmonizovat českou 
právní úpravu živnostenského podnikání 
s legislativou Evropských společenství. 
Hlavní principy novely:

- vytvoření podmínek k zajištění 
svobody usazování občanů 
z členských zemí Evropské unie tj. 
získávání živnostenského oprávnění 
příslušníky členských států 
Evropské unie za podmínek, které 
zákon stanoví pro české osoby

- v návaznosti na zákon o uznávání 
odborné kvalifi kace harmonizace 
požadavků na odbornou způsobilost 
u živností, pro které je odborná 
způsobilost stanovena směrnicemi 
Evropských společenství

- zjednodušení prokazování plnění 
v š e o b e c n ý c h  p o d m í n e k  p ro 
provozování živností u příslušníků 
členských zemí Evropské unie, 
pro osoby ze třetích zemí platí 
nadále stávající úprava prokazování 
všeobecných podmínek

- přeřazení   některých živnost í , 
zejména z režimu živností konceso-
vaných do živností ohlašovacích, a 
to ve vazbě na směrnice Evropských 
společenství a na nutnost vyloučit 
neodůvodněné překážky vstupu do 

podnikání
- vytvoření  stejných podmínek 

usazování a poskytování služeb 
pro fyzické a právnické osoby 
z členských států Evropské unie, 
dalších států tvořících Evropský 
hospodářský prostor a Švýcarské 
konfederace

Rozšíření zvláštní úpravy i na fyzické 
a právnické osoby z dalších smluvních 
států Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) 
a ze Švýcarské konfederace se stanovilo 
z důvodu návaznosti živnostenského zákona 
na zákon o uznávání odborné kvalifi kace a 
obchodní zákoník, které obdobné zacházení 
těmto osobám poskytují, a dále s ohledem na 
Rozhodnutí Smíšeného výboru Evropského 
hospodářského prostoru ze dne 27.10.2000, 
které rozšiřuje použití směrnice ES 99/42 
na všechny státy Evropského hospodářského 
prostoru. Do zákona byly zapracovány 
některé směrnice ES, které upravují 
požadavky na odbornou způsobilost při 
některých povolání a uznávání odborného 
vzdělávání. Další změny živnostenského 
zákona, které jsou obsaženy v jeho novele 
provedené zákonem č. 167/2004 Sb., 
vyplynuly především z nutnosti pojmově 
i věcně sladit živnostenský zákon s jinými 
zákony, zejména s obchodním zákonem a se 
zákony v oblasti školství.

Vážený čtenáři, 
v minulém čísle Novin Praha 16 jsem slíbil, 
že budeme postupně představovat jednot-
livé okrsky Prahy 16 a strážníky okrskáře, 
kteří územně odpovídají za svěřený okrsek. 
Okrsek je nejmenší územní celek u Městské 
policie Praha. Uplynulo již 1. pololetí roku 
a strážníci bilancují svou činnost v  polo-
letních zprávách o bezpečnostní situaci ve 
svěřeném okrsku. Tyto zprávy, myslím, stojí 
za zveřejnění, ale hlavním smyslem je, aby 
každý občan znal „svého strážníka“a věděl, 
na koho se v případě potřeby obrátit. Stráž-
ník je tu pro občana a je povinen v mezích 
zákona pomoc poskytnout. Cílem je úzká 
spolupráce strážníka s občanem, která by 

napomohla co nejvíce eliminovat nezákonné 
jevy. 
  Dovolte mi ještě trochu statistických čí-
sel. Za 1. pololetí letošního roku strážníci 
Prahy 16 odhalili celkem 4 688 přestupků. 
V blokovém řízení vyřešili celkem 2 142 
přestupků v celkové výši 242 100,- Kč. 
Správním úřadům oznámili celkem 2 542 
přestupků,  14 případů důvodného podezření 
ze spáchání trestného činu předali strážníci 
Prahy 16 Policii České republiky. V pěti 
případech zajišťovali přímo místo trestného 
činu. Zadrželi a předali čtyři osoby hledané 
policií orgánům činných v trestním řízení. 

komisař Luboš Kožíšek
vedoucí detašovaného pracoviště Prahy 16

    Okrsek č. 23 Radotín - východ  je vymezen 
ulicemi náměstí Osvoboditelů, Horymírovo 
náměstí, ulicí Václava Balého, povodím 
řeky Berounky k přístavu Radotín, hranice-
mi městské části Radotín, ulicemi Vrážská 
a Prvomájová.   Od 1.1.2004 do 30.4.2004 
byl pověřen činností v okrsku jeden strážník 
okrskář, od 1.5.2004 byl stav navýšen na 
dva strážníky okrskáře. Okrskář je mimo 
běžnou výbavu ještě vybaven elektronickým 
fotoaparátem a služebním jízdním kolem. 
Kontaktní adresa na služebnu MP Radotín 
je Sídliště 1075, telefonické spojení  257 911 
780, mobilní telefon 777 156 656, 737 925 
388, e-mail mpradotin@c-box.cz. Úřední 
hodiny pro veřejnost jsou každou středu 
v době 15,00 až 17,00 hodin.
  V oblasti veřejného pořádku bylo za uve-
dené období řešeno celkem  68 přestupků, 
z toho v blokovém řízení 8 přestupků v cel-
kové výši 3100 Kč. Čtrnáct přestupků bylo 
oznámeno příslušnému odboru ÚMČ. Byly 
zjištěny a ve spolupráci s ÚMČ odstraněny 
4 vraky motorových vozidel. Nalezeny a 
odstraněny 2 nepovolené skládky. Nejzávaž-
nějšími problémy, 
co se týče čistoty 
okrsku, je odha-
zování drobných 
odpadků mimo 
odpadkové koše na 
náměstí Osvobodi-
telů a znečišťování 
veřejného prostran-
ství psími exkre-
menty v oblasti  
cyklistické stezky vybudované v povodí 
Berounky. V kontrolovaných provozovnách, 
nacházejících se v okrsku, nebylo zjištěno 
podávání alkoholických nápojů mladistvým. 
Ožehavým problémem začíná být výskyt 
sociálně nepřizpůsobivých osob (bezdomov-
ců) požívajících alkoholické nápoje před 
prodejnou Albert na náměstí Osvoboditelů 
a povalujících se v parku před hotelovým 
domem v ulici Vrážská.
  V oblasti dopravy bylo za uvedené ob-
dobí řešeno celkem 237 přestupků, z toho 
v blokovém řízení 98, v celkové výši 14 
800 Kč. Dále bylo vypsáno 125 výzev pro 

nepřítomného pachatele přestupku spácha-
ného nesprávným zaparkováním vozidla. 
Tři přestupky byly oznámeny a postoupeny 
k dalšímu řízení. Mezi nejčastěji řešené 
problémy patří nerespektování dopravního 
značení IP 13 (parkoviště s parkovacím 
kotoučem) v ulici Vrážská, stání vozidel 
v protisměru v ulici Věštínská, nerespekto-
vání zákazu vjezdu do Šárova kola a stání 
na vyhrazeném parkovišti pro invalidu na 
náměstí Osvoboditelů. 
  Z dalších aktivit lze zmínit, že se stráž-
níci podíleli na zabezpečení dětského dne 
v Radotíně a v Li-
pencích. Dále pak 
na zabezpečování 
veřejného pořádku 
při mnoha dalších 
akcích pořádaných 
jak na území Ra-
dotína (rodeo, běh 
T. Foxe), tak 
i v jiných městských 
částech (MS v hoke-
ji). Spolupráce s MČ Praha 16 je spoluprací 
oboustrannou a na velmi dobré úrovni. A to 
jak v pomoci úřadu při materiálním vybave-
ní strážníka okrskáře pro výkon služby, tak 
naopak maximální snahou o plnění úkolů 
daných radou a paní starostkou MČ. Při 
spolupráci s místním oddělením Policie ČR 
v Radotíně se taktéž maximálně snažíme 
o vzájemnou pomoc při plnění běžných 
úkolů vyplývajících z výkonu služby.

Od 1.9. bude zavedena nová autobusová 
linka č. 204. Bude jezdit mezi Smíchov-
ským nádražím a Sídlištěm Radotín po trase 
Lihovar – Dostihová – Radotínská – Závo-
diště Chuchle – Vrážská, a to v pracovní dny 
od cca 7:00 do 18:30 hod. Ve stejném směru 
bude současně omezen provoz linky 244, je-
jíž trasa se nemění. V opačném směru bude 
z Radotína jezdit i nadále pouze linka 244. 
Tyto změny znamenají, že v pracovní dny 
budou mít přímé a rychlé spojení do městské 
části Praha 16 jak obyvatelé Lahoviček, tak 
i Velké Chuchle.
Lahovický most se již tento pátek (20.8.) 
otevře pro veškerou dopravu. Po rozsáhlé 
rekonstrukci a náročných dopravních opat-
řeních se tedy podařilo stavbu dokončit 
ještě před začátkem školního roku a téměř 3 
měsíce před plánovaným termínem. Drobné 
práce neomezující dopravu (např. výsadba 
zeleně) by měly být hotovy do konce září.   
Od jara probíhá v Lochkově rekonstrukce 
čtyř místních komunikací, a to  Na Písku, 
Na Selském, K Úvozu a Za Ovčínem. S ulicí 
Za Chalupami, která byla rekonstruována na 
podzim loňského roku, je již skoro polovina 
místních komunikací hotova.
Na závěr letošního roku je připravována dal-
ší etapa. Její součástí by měly být i práce na  
komplikovaném úseku  - ulic Cementářské a 
Ke Slivenci. Rekonstrukce s sebou přinese 
řadu omezení dopravního spojení pro měst-
skou část, včetně průjezdů autobusů MHD. 
O nástupních a výstupních stanicích a vůbec 
o průběhu celé akce budou občané včas zpra-
vováni informačními letáky.
Po předchozích přípravách, po několikerém 
odložení začátku stavebních prací a 
po napjatém očekávání, byla v druhé 
polovině července zahájena rekonstrukce 
ulice Jílovišťské. Zástupci dodavatele 
rekonstrukce, společnosti Stavby silnic a 
železnic, za účasti investora, projednali 
v červnu s vlastníky přilehlých nemovitostí 
a pozemků problémové body. Těmi 
byly zejména urychlené dokončení 
některých přípojek na inženýrské sítě obce 
v Jílovišťské. V první polovině července 
dodavatel stavby zřídil zařízení staveniště 
při ulici Na Lhotkách a zajišťoval přípravné 
práce a dopravní opatření. Vlastní stavební 
činnost začala pracemi na zjištění skutečné 
polohy podzemních inženýrských sítí, bude 
pokračovat objekty dešťové kanalizace 
v horním úseku ulice. Následovat budou 
přeložky podzemních inženýrských sítí, 
opěrné zídky, apod. Podle vyjádření vedení 
stavby bude letos provedena většina 
přípravných prací  s tím, aby dokončení 
bylo v první třetině příštího roku. Termín 
rekonstrukce požadovaný investorem asi 
zpomalí skutečný stav a poloha podzemních 
vedení a potřeba zachovat do Jílovišťské 
alespoň omezený přístup. Po celou dobu 
stavby bude zajištěn příjezd do ulic Pohledná, 
Vyvýšená a Na Panorámě. Objížďky jsou 
vedeny obousměrně ulicemi Josefa Houdka 
a Strakonická. Úplná uzávěra Jílovištské 
(v úseku Na Lhotkách – Ke Štěrkovně) by 
měla trvat do 17. prosince 2004. 
Hlavní město Praha usnesením Rady HMP 
ze dne 15.6.2004 vyhlásilo Celoměstské 
programy podpory sportu a tělovýchovy 
v hl. m. Praze pro rok 2005. Grantové pro-
jekty jsou určeny pro městské části a školy 
a školská zařízení zřizované hlavním měs-
tem nebo městskými částmi (rekonstrukce 
školních sportovišť, oprava veřejných spor-
tovních ploch, sportovní turnaje atd.). Dále 
též pro subjekty působící v oblasti sportu 
a tělovýchovy (na úsporná technologická 
opatření, zkvalitnění povrchu sportovišť, 
na odstranění havarijních stavů na spor-
tovištích a na provoz a nájmy). Termín 
uzávěrky pro podání grantových projektů 
je do 19.10.2004 do podatelny Magistrátu 
hl. m. Prahy, Mariánské nám. č. 2, 110 00 
Praha 1 event. podatelna odboru umělec-
kých škol mládeže a tělovýchovy MHMP,  
N a  S t r ž i  3 5 a ,  1 4 0  0 0  P r a h a  4 .
Hlavní město Praha usnesením Rady HMP 
ze dne 29.6.2004 vyhlásilo Celoměstské 
programy podpory využití volného času 
dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 
2005. Cílem je podpořit akce ve volném čase 
např. mimo území hlavního města, podpořit 
jednorázové akce pro neorganizované děti a 
mládež ve věku do 26ti let. Dále podpořit 
zřízení a zajištění provozu klubu mládeže. 
Termín uzávěrky pro podání projektů je 
do 20.10.2004 na podatelnu Magistrátu 
hl. m. Prahy, Mariánské nám. č. 2, 110 00 
Praha 1. Bližší informace můžete najít na 
www.praha-město.cz/informace z odborů/
Odbor uměleckých škol, mládeže a tělový-
chovy/ Mládež/ Granty/2005.

Do 31.12.2004 bude cca 1x týdně, vždy 
v pracovní den od 13.20 hod. do 13.40 
hod., z důvodu zajištění bezpečnosti při 
provádění trhacích prací úplně uzavřena 
ulice Na Cikánce v Praze 16 a to v úseku 
začínajícím 500 metrů a končícím 1.800 
metrů od křižovatky s ulicí K Cementár-
ně. S ohledem na dobu trvání uzavírky 
a s přihlédnutím k místním poměrům se 
objížďka nenařizuje. Pravidelná autobu-
sová doprava nebude ovlivněna (komu-
nikace bude uzavřena po přejezdu BUS 
MHD 256 a provoz bude obnoven před 
příjezdem dalšího spoje).


