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Šestnáctka má skvělé weby

Radnice rozšiřuje úřední hodiny

Záchranáři v akci

Jaro je tady
a rodeo též

Po předložení kuponu
a vyplnění registrační
karty  budete zařazeni

do bohaté tomboly. 
www.femat.cz

Kupon

Přijďte slavit s námi 20 let výročí naši společnosti.
Dne 21.5.2011 od 12 do 15 hodin pořádáme den otevřených dveří v prostorách 

fi rmy FEMAT (AUTOSALON VÝPADOVÁ - AUTOSERVIS VRÁŽSKÁ - FITNESS - STK). 

Femat slaví 20 let ► Program pro děti

► občerstvení

► tombola

Radotínská radnice rozhodla od 
května výrazně rozšířit úřední hodiny 
všech svých pracovišť v Radotíně i na 
Zbraslavi. Od května budou všichni 
úředníci k dispozici minimálně 3 dny 
v týdnu, vybraná pracoviště dokonce 
každý pracovní den. 

Vedení Úřadu městské části Pra-
ha 16 se rozhodlo změnit současný 
systém hodin pro veřejnost, který 
je komplikovaný, pro občana těžko 

přehledný (úřední hodiny vs. další 
jednací doba) a navíc garantuje pouze 
2 dny v týdnu, kdy jsou všichni úřed-
níci k dispozici. 

Od 2. května se proto úřední ho-

diny různých pracovišť sjednocují 
a rozšiřují o další úřední den – pá-
tek, kdy všechny odbory a oddělení 
budou otevřeny dopoledne od 8.00 
do 12.00 hodin. Vybraná pracoviště 
přepážkového charakteru (pokladna, 
občanské průkazy a pasy, matrika, 
Czech POINT, živnostenské registra-
ce) budou otevřena i ve zbylé pracovní 

dny v týdnu, úterý a čtvrtek od 8 do 
14 hodin s výjimkou polední pauzy. 
Podatelna pak bude otevřená každý 
den v týdnu bez polední přestávky.

Výjimku z výše uvedeného může mít 
pouze pracoviště matriky v případě 
konání svateb či jiných slavnostních 
aktů (např. vítání občánků), pokud si 
vyžádají účast všech přítomných mat-
rikářek. V takovém případě bude veřej-
nost informována o úpravě (zkrácení) 
úředních hodin v konkrétní den.

ÚMČ Praha 16 od 2. května 
» Úřední hodiny všech pracovišť 
   v pondělí a ve středu 8.00-12.00, 13.00-18.00 a v pátek 8.00-12.00 hod.
» Podatelna otevřena po celý týden i přes poledne
   (pondělí a středa 8.00-18.00 hod., další pracovní dny 8.00-14.00 hod.
» Vybraná pracoviště s úředními hodinami
   i v úterý a čtvrtek 8.00-12.00, 12.30-14.00 hod. – týká se pokladny,
   oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, úseku matrik
   a úseku registrace fyzických a právnických osob. 

Městská část Praha 16 převzala ve 
středu 23. března ocenění za 3. místo 
v pražském kole soutěže Zlatý erb 
o nejlepší webové stránky měst. Mezi 
22 velkými městskými částmi ji před-
běhly pouze Praha 2 a Praha 12. Za-
bodovala i Velká Chuchle, v kategorii 
„obcí“ skončila v Praze druhá. 

Změny, které oficiální radotínské 
stránky v posledním roce prodělaly, 
se tedy dočkaly ohodnocení i v této 
soutěži. Pro ty, kdo je denně dotváře-
jí, je však hlavním hnacím motorem 
spokojenost (nebo také nespokojenost) 
uživatelů stránek, tedy především 
obyvatel Prahy 16. Webové stránky 
Praha16.eu prošly zásadní proměnou 
na podzim 2010 – vznikl regionální 

Portál práce, přidány byly cizojazyčné 
verze, nová grafická podoba zjednodu-
šila a zpřehlednila úvodní stranu. Na 
základě žádosti jednoho z čtenářů také 
vznikla možnost vkládat obrazový ma-

teriál do oblasti otázek a odpovědí.
Porota hodnotila tradičně v ně-

kolika kategoriích, v jedné z nich – 
ovládání webu, navigace a přehled-
nost stránky – dokonce Praha16.eu 
zvítězily a porazily všechny velké 
Prahy s mnohanásobnými rozpočty 
a správci stránek. 

Čerstvé ocenění je potvrzením 
loň s kého  d r u hého  m í s t a  me z i 
22 velkými pražskými částmi, kdy 
bylo hodnocení provedeno podle 
metodiky odborníků z E-Governance 
Institute při Rutgers University v Ne-
warku. V oblasti „přístupnost“ byla 
dokonce Praha 16 vyhodnocena jako 
úplně nejlepší.

V podvečer druhého jarního dne ne-
byli zástupci radotínské radnice v čele 
s radním Ing. Petrem Binhackem osa-
mocenými účastníky ze šestnáctky. 
Na slavnostním ceremoniálu si oce-
nění za výborné 2. místo mezi malými 
městskými částmi převzali zástupci 
Městské části Praha – Velká Chuchle 
pod vedením starosty Mgr. Martina 
Melichara. Podle porotců je v metro-
poli lepší již jen Dubeč, třetí příčka 
patří webu Dolních Měcholup. I zde 
jde o potvrzení předešlých výsledků, 
vloni byly chuchelské stránky ve své 
kategorii dokonce nejlepší.
Celkové výsledky Zlatého erbu 2011 
naleznete na http://zlatyerb.obce.cz

Poprvé v historii Radotína si budou 
moci občané nejen této městské části, 
ale i ostatní návštěvníci udělat celistvý 
obrázek o činnosti jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného systému – 
v sobotu 7. května.

Právě různorodost této činnosti 
je hlavním lákadlem všude v České 
republice, kde se podaří tuto akci zor-
ganizovat. Na jednom místě si tak 
bude moci návštěvník zblízka pro-
hlédnout nejen techniku, kterou dis-
ponuje např. Hasičský záchranný sbor 
hlavního města Prahy, Policie ČR, 
Městská police hlavního města Prahy, 
Vojenská policie Armády ČR či Český 
červený kříž, ale i přímo výcvikové 
metody včetně simultánních situací, 

Obyvatelé Radotína a okolních 
městských částí už to znají: Radotínské 
rodeo hlásí příchod jara podobně jako 
rašící a kvetoucí bledule, krokusy, 
sněženky či po ránu hulákající ptáci.

Letošní rok nebude výjimkou. Velké 
radotínské rodeo o Primátorský pohár, 
které propukne 7. května v říčních 
lázních, se opět pojede pod záštitou 
primátora hlavního města Prahy 
i starosty Městské části Praha 16 a opět 

I v letošním 
roce se skoro 
t ř i  d e s í t k y 
p ř e d e v š í m 
radotínských 
dětí účastnily 
t ý d e n n í h o 
lyžařského zá-

jezdu, který pořádala radotínská 
radnice ve spolupráci se Základní 
školou v Loučanské ulici.

Místem pobytu v termínu jar-
ních prázdnin, přesně od 12. do 
19. března, bylo jako v předcho-
zích letech přívětivé rekreační 
zařízení – chata Lesanka v Ma-
riánské u Jáchymova v Krušných 
horách. Jelikož sněhu bylo v mís-
tě pobytu ve srovnání s minulými 
zimami méně, dojížděli účast-
níci zájezdu převážně do areálů 
na Klínovci nebo na Neklid na 
Božím Daru, kde byly podmínky 
zcela uspokojivé a umožnily spl-
nit hlavní cíl zájezdu. Vedle zdo-
konalování lyžařských dovednos-
tí, jejichž individuální úroveň 
byla v závěru prověřena závodem 
v obřím slalomu, zbýval čas i na 
různé společenské hry, soutě-
že, ale i na výlet do nedalekého 
Ostrova nad Ohří, konkrétně do 
jeho historické části s rekonstru-
ovaným piaristickým klášterem 
a Einsiedelnskou kaplí, už z dálky 
přitahující pohledy návštěvníků 
svou výjimečnou krásou.  

Př íjemně st rávený prázd-
ninový týden utekl jako voda, 
a všichni účastníci opět zasedli 
do školních lavic, obohaceni 
o nové zážitky, vzpomínky a ně-
kteří i o nové kamarády. Již dnes 
se všichni těší na jarní prázdniny 
příští rok.    

Oblíbenou akci pro mládež 
od devíti do osmnácti let chce 
radot ínská radnice pořádat 
i v následujících letech a pomoci 
tak vyplnit program dětem, které 
v době prázdnin nemají žádné 
aktivity. Tak zase příští rok. 

Nikdo před dvaceti, ba ještě deseti 
lety nepředpokládal, v jakém rozsahu 
bude na našich silnicích automobilová 
doprava, a to i jako problém nedostatečné-
ho množství odstavných ploch pro řešení 
dopravy v klidu. Statistické údaje, které 
jasně dokumentují a řadí dopravní zátěž 
v Praze na úroveň největších severoame-
rických a západoevropských měst, jsou 
varující. Varující i z důvodu nedostatečné 
legislativy, která spíše nahrává nediscipli-
novaným řidičům. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že 
dopravní problémy má pravděpodobně 
každá municipalita. Nejinak tomu je 
i na území Radotína. I z toho důvodu 
byl Radou městské části Praha 16 pro 
současné volební období iniciován vznik 
nového poradního orgánu - dopravně 
bezpečnostní komise. Jedna z nejzásad-
nějších otázek, která před členy komise 
stojí a jíž byli od městské rady pověřeni, 
je předložení návrhu koncepčního řešení 
parkování v centrální části Radotína. 
Všichni, kdo mají vozidlo a bydlí v oblasti 
náměstí Osvoboditelů, ulic Prvomájová, 
Na Betonce, Vrážská nebo jedou za služ-
bami a chtějí zaparkovat před nákupním 
centrem Berounka nebo ve Věštínské ulici 
a okolí, vědí, o čem je řeč. Všechna uve-
dená místa a další v jejich blízkosti dnes 
slouží jako záchytná parkoviště pro řidiče 
ze Středočeského kraje, kteří zde odsta-
vují svoje plechové miláčky při cestě do 
hlavního města. Při více jak dvoutýden-
ním monitoringu v listopadu minulého 
roku na parkovišti před marketem Albert 
a objektem České pošty byl potvrzen fakt, 
že řidiči z Prahy - západ zde po ránu 
zaparkují a dále pokračují vlakem či au-
tobusem městské hromadné dopravy do 
zaměstnání apod. Následný výsledek je, že 
do odpoledních hodin zde můžete zapar-
kovat jen s notnou dávkou štěstí. 

Záměrem připravovaných opatření je 
zajistit možnost zaparkování pro potenci-
onální klienty nákupního centra a dalších 
provozoven a dále příprava residenčního 
stání ve vymezeném středu pro obyvatele 
Radotína. V prvém případě bude situace 
pravděpodobně řešena časově regulova-
ným stáním. V případě ochrany residentů 
a jim vytyčených zón je záležitost kompli-
kovanější, jelikož se musí řešit v souladu 
s platnou legislativou hlavního města 
Prahy, včetně schvalovacích procesů. 
Zavedení časově omezeného stání se dá 
očekávat do letních prázdnin. 

Krásné a pohodové jaro a příjemné 
prožití velikonočních svátků.   


