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O
bjektiv času

Letopisecká komise (LPK) v Radotíně zahájila svoji činnost 
dne 2. března 1970, kdy proběhla ustavující schůze. I když 
zahájila…. Ve skutečnosti se jednalo, jak se i praví v zápisu 
ze schůze „Účastníci si v diskusi ujasnili nutnost vzkříšení 
práce letopisecké komise…“, o znovuobnovení činnosti. LPK 
totiž podle dochovaných pramenů existovala v Radotíně 
již od 3. ledna 1928 a s vysokou pravděpodobností i dříve. 
V dalších letech je však její činnost doložena zlomkovitě, 
a proto se datum 2. března 1970 považuje za „datum na-
rození“ LPK. „Znovuvzkříšená“ komise byla již od počátku 
velice aktivní. Studium archivních materiálů, přednášky, 
vlastivědné vycházky… 

Záběr z první 
přednášky a hned 

„Z historie Radotína“, 
konané U koruny 
dne 16. listopadu 
1971. Program řídí 
PhMr. B. Männchen, 
přednáší J. Ježek, 
asistuje J. Sojka.

Mohutná sestava 
LPK se prezentuje 
na obrázku 
z prosince 1978. 
Snímek byl pořízen 
v zasedací místnosti 
tehdejšího MNV. 

Přednášky byly mezi 
radotínskou veřejností 
nesmírně populární. 
Doslova „hitem“ byly 

„Mlýny na Radotínském 
potoce“. Ta se dočkala 
v říjnu 1989 reprízy; 
na obrázku připravují 
K. Dušánek a ing. F. 
Chaloupka nezbytnou 
techniku.

Sestava se
během let 

pochopitelně 
obměňovala. Na 
„výročním sezení“ 
v prosinci 2004 je 

několik nových 
tváří, které doplnily 

osvědčené „borce“. 

Radotínský potok 
a mlýny na 

něm byly vždy 
předmětem zájmu 

LPK. Na snímku 
z r. 1988 vidíme 

návštěvu u manželů 
Galertových 

(tzv. Malý mlýn, 
Chýnice)...

…a zde pak 
účastníci 

vlastivědné 
vycházky 

naslouchají 
v r. 2009 výkladu 

pana mlynáře 
Veselého (mlýn 

U Veselých, 
Choteč). 

Současný 
předseda

Ing. Petr Binhack 
má pro vás,
milí čtenáři, 

hádanku:
Víte, kde pramení 
Radotínský potok? 

Starostové jednali o chodníkové noveleZe sladovny...
místě zůstane i bývalá cisterna na vodu 
vynesená na železobetonových pilířích 
směrem do parku, jen jí přibudou okna.

Nejvyšší budova si zachová svou 
výšku i umístění okenních otvorů, ty 
se ovšem výrazně zvětší a v mnoha 
případech promění na lodžie. Dalším 
dvěma křídlům přibudou podkrovní 
podlaží a navzájem je propojí lávky ze 
železa a skla. Nakolik ty budou vidět, 
je ovšem otázka, protože celý areál i po 
ukončení výstavby zůstane uzavřen, 
navíc ho doplní jedna novostavba, kte-
rá uzavře čtvrtou stranu nádvoří. Pod 
ní vznikne 66 podzemních garážových 
stání. Právě parkování možná bude sla-
bým místem projektu. Dovnitř se jich 
pod zem víc nevejde, vznikne tedy par-
koviště před branou na pronajatém po-
zemku, ani to ale nebude příliš velké.

Dopravní obsluha bude během stav-
by využívat výhradně ulici U Sladovny, 
ta by měla zůstat příjezdovou komuni-
kací i po ukončení realizace na konci 
roku 2011.

Pokud bude projekt úspěšný, pustí se 
možná oba developeři spolupracující 
na tomto projektu, tedy Itaka a Euro 
Ventures, do proměny chátrajícího 
statku v sousedství v obytný areál 
s náměstím.

Pešák, který má ve své gesci právě 
oblast zdravotnictví. Další host pro-
gramu Martin Langmajer, radní pro 
oblast územního rozvoje hl. města 
Prahy, pohovořil o tvorbě a přípravě 
nového územního plánu, především 
upozornil na složitosti aktuálního 
veřejného projednávání konceptu. 
   Nejbouřlivější debata se rozpoutala 
při rozboru dopadů vyplývajících 
z nového „chodníkového“ zákona, 
kde se prakticky každý ze zástupců 

samospráv zapojil do diskuze. Ho-
vořilo se především o finančních do-
padech na rozpočty městských částí 
a problémech, na které při organizaci 
systému především zimní údržby na-
rážely jednotlivé pracovní týmy.  

ho územního plánu a připravovaných 
vyhláškách hl. města Prahy reagujících 
na novelu zákona č. w13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, kterým se nově 
přenesla odpovědnost za škody, jejichž 
příčinou se stala závada ve schůdnosti 
místní komunikace nebo průjezdného 
úseku silnice, na vlastníka pozemní 
komunikace. 

Po oficiálním uvítání všech zúčast-
něných byla v úvodní části programu 

přednesena problematika pandemické 
chřipky, a to hlavní epidemioložkou 
Hygienické stanice hl. města Prahy 
MUDr. Jágrovou. Přítomné starosty 
následně s konkrétními kroky a pre-
ventivními opatřeními na území Prahy 
seznámil pražský radní PhDr. Milan 

architektura s moderními vlivy“.
První důležitou zastávkou ve schva-

lovacím procesu bylo letošní jaro, kdy 
koncept ÚP mířil k připomínkovému 
řízení městským částem. Nyní se 
mohou k návrhům vyjádřit všichni 
Pražané. „Nový územní plán se od 
současného velmi výrazně liší. Je mno-
hem jednodušší a přehlednější, aby 
byl srozumitelnější pro všechny jeho 
uživatele od laické po odbornou ve-
řejnost. Oproti stávajícímu územnímu 
plánu, který má 69 funkcí a 28 barev, 
má připravovaný nový územní plán 
jen 14 barev funkčního využití území,“ 
říká Ing. Bořek Votava, ředitel Útvaru 
rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM). 

Jak se seznámit s konceptem? Mož-
ností je řada. Dvanáct informačních 
letáků s mapami jednotlivých výkresů 
a stručným popisem je k dispozici 
v Informačním centru rozvoje hlavní-
ho města Prahy v Jungmannově ulici, 
v budově ÚRM ve Vyšehradské ulici 57 
(budova A), na úřadech městských částí 
(v Radotíně ve vestibulu hlavní budovy 
radnice v ulici Václava Balého 23) a v sá-
le architektů na Staroměstské radnici.

Koncept nového územního plánu 
je vystaven k nahlédnutí pro občany 

Prahy do 2. prosince 2009 včetně, 
a to v Informačním centru rozvoje 
hlavního města Prahy (přízemí bu-
dovy MHMP, Jungmannova ulice 35, 
Praha 1) a budově ÚRM. Současně je 
materiál vystaven na webové adrese 
http://magistrat.praha.eu/Uzemni-
planovani-a-rozvoj/Uzemni-plan/Po-
rizovani-noveho-Uzemniho-planu-hl-

-m-Prahy. 
K návrhu je možné také klást kon-

krétní dotazy urbanistům, a to v ob-
jektu ÚRM (Vyšehradská 57, Praha 2, 
budova A) vždy v pondělí dopoledne 
(9-12 hod.) a ve středu odpoledne 
(14-17 hod.).

Klíčová data
Zveřejnění návrhu: do 2. prosince
Veřejné projednání: 23. listopadu
v 9 hodin (budova MHMP,
Mariánském náměstí 2, Praha 1) 
Podávání připomínek: do 9. prosince

Proč je územní plán tak důležitý?
Je hlavním územně plánovacím do-

kumentem, z něhož vychází rozvoj kaž-
dého moderního sídla na mnoho dalších 
let. Prostřednictvím územních plánů 
města zajišťují všechny základní funkce, 
aby se v nich jejich obyvatelům dobře 
žilo – od nové výstavby až po dopravu 
a zeleň. Určuje totiž způsob a rozsah 
využití daného území, stanovuje zásady 
pro všechny zúčastněné, sjednocuje pra-
vidla stavební činnosti ve městě, nařizu-
je zajistit procento zeleně atd. 


