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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčanéNové parkoviště otevřeno

Stavební práce, které probíhaly od 
první půle července a komplikovaly do-
pravu v zásobovací komunikaci na ná-
městí Osvoboditelů, jsou hotové. Vzniklo 
nové parkoviště a první část budoucí 
hlavní třídy centra. V pátek 14. října 
je společně slavnostně otevřeli zástupci 
radnice, investora komplexu staveb Cen-
tra Radotína a zhotovitelské firmy.

Za Městskou část Praha 16 stříhali 
pásku starosta Mgr. Karel Hanzlík a jeho 
I. zástupce Mgr. Miroslav Knotek, za 
firmu VCES Property Development a.s. 
manažer jejího radotínského projektu 
Clément Duclose a za EKIS, s.r.o. 
Ing. Jiří Pospíšil. Otevřeli tak nových 
22 parkovacích stání do zkušebního 
provozu. (Téměř okamžitě – během 
následujícího víkendu – se celá plocha 
zaplnila).

Vedle parkoviště je otevřena 
i první část obchodní třídy, na níž 
je vybudováno dalších 8 kolmých 

stání a tři přibyla i v ulici Na Betonce 
tam, kde původně ústila zásobovací 
ulička. Ta funguje opět v původním 
jednosměrném provozu, pouze se 

do ní nyní vjíždí přes novou třídu.
Hotové jsou i terénní úpravy – 

poprvé tu byla v sadové úpravě použita 
do živých plůtků levandule, jejíž 
stříbrná barva hezky kontrastuje se 
žlutozeleným listím ginkga. 

U řeky pokračuje revitalizace
Další část nábřeží Berounky v Ra-

dotíně nechává upravit radotínská 
radnice. Stavba bude volně navazovat 
na projekt s názvem Místo u řeky, který 
byl dokončen v loňském roce.

Staveniště si 24 . ř íjna převza la 
stavební firma EKIS, spol. s r. o., která 
je vítězem vyhlášeného poptávkového 

řízení na zhotovitele této akce s tím, 
že do konce roku by měly být práce 
v okolí Radotínského potoka hotovy. 
Stavba přijde na 900 tisíc korun (bez 
DPH), finanční prostředky pocházejí 
z rozpočtu radnice Prahy 16.

Č á s t  R adot í na  v  okol í  řek y  
Berounky patří ke starému sídelnímu 
jádru. Přerod takového sídla z obce na 
městský způsob života provází a vždy 

provázela i přeměna přirozených 
břehů na nábřeží. Z toho důvodu 
přistoupila Městská část Praha 16 
k rekultivaci dalšího návazného 
prostoru Místa u řeky. Cílem této 
rekonstrukce je podpořit vztah 
obyvatel k vodě, rozšířit možnosti 
pasivní rekreace a přivést je až na 

samý okraj vody.
„Řeka je nedí lnou 

součástí našeho života v 
Radotíně a dnes nemáme 
skoro ani možnost se k 
řece dostat, přijít k ní, ač 
tu trávíme svůj čas. To 
bychom rádi napravili,“ 
kon s t a t u j e  s t áv a j í c í 
situaci Mgr. Miroslav 
K n o t e k ,  z á s t u p c e 
starosty Městské části 
Praha 16. „Myšlenka 
postupné úpravy břehů 

Berounky vznikla už při dokončení 
první studie projektu Místa u řeky. 
Až budou v y řešeny se Státn ím 
pozemkovým úřadem majetkové 
problémy v prostoru bý va lého 
zahradnictví, budeme pokračovat 
další etapou – proti proudu řeky 
směrem k biotopu,“ dodává Knotek.

Právě přístup k vodě bude nově 

Rekonstrukce plochy
„U Ondřeje“

Parkovací plocha u Výpadové ulice 
v Radotíně prochází kompletní rekon-
strukcí, hotova by měla být do konce 
listopadu. Parkoviště, které je známé 
pod názvem „U Ondřeje“ bude mít 
nový povrch, odvodnění a zpevněné 
propojení s cyklotrasou u Berounky, 
součástí přestavby bude i nové dětské 
hřiště. Celkově jde o investici za více 
než dva miliony korun. 

Sestava nových prvků bude podobná 
té stávající, jen v modernějším pojetí 
splňujícím všechny bezpečnostní 

Žehnání kříže
Radotínský hřbitov v lokalitě  

Na pískách z dobí od konce ř íjna 
nový kříž. Komorní slavnost jeho žeh-
nání se uskutečnila 3. listopadu.

Původní kříž z roku 2000 na no-
vém hřbitově je ve velmi špatném 
technickém stavu a možná hrozí 
zřícením, upozornil začátkem září 
vedoucí radot ínsk ých Technic-
kých služeb Ing. Marcel Alferi (TS se 
starají o všechna místní pohřebiště: 
nový a starý hřbitov i urnový háj).

„Pocit  bez-
pečí doma a na 
ulici“ má většina 
z nás na před-
ních příčkách 
životních priorit 
a od místní sa-
mosprávy oče-
káváme v této 

problematice vysoké nasazení. Zajištění 
ochrany veřejného pořádku a bezpeč-
nosti musíme ale chápat jako záležitost 
celé společnosti, jako proces, na kterém 
se kromě státních orgánů zúčastňují též 
sami občané. 

Spolupráce s Městskou policií ať již 
na úrovní zbraslavské služebny nebo 
Prahy 16 je velmi dobrá. Vzájemně se 
informujeme o problémových místech, 
přestupcích a postupech řešení jednotli-
vých případů. Aktuální kritické situace se 
snažíme vyřešit pružně a hned, věnujeme 
se prevenci. 

V posledních měsících se bezpečnost-
ní situace v naší městské části přesto 
významně zhoršila. Doprava ve špičkách 
kolabuje, ulice jsou parkovištěm pro 
celodenní parkování. Zvýšil se počet 
drobných trestných činů, často se objevují 
žhářské útoky. Zlepšení celkové situace 
stojí na širší spolupráci celého správního 
obvodu Prahy 16 s městskou a státní poli-
cií, hasiči i hlavním městem. 

Konkrétně se nyní věnujeme přípravě 
smysluplného městského kamerového 
systému, měl by být zařazen do investic 
roku 2017, stejně jako koncepční studie 
řešení dopravy v klidu a zřízení parko-
vacích kapacit. S hlavním městem spolu-
pracujeme na realizaci dalších částí pruhu 
pro hromadnou dopravu na Strakonické 
a úpravě linky 165, která by mohla propo-
jit Zbraslav se železniční tratí ve směru na 
Hlavní nádraží.   

Je pravda, že Zbraslav problémy 
bezpečnosti dlouhodobě neřešila systé-
mově a za stávající situace platí, že přes 
velké úsilí čekáme i na dílčí výsledky 
neúměrně dlouho.  

Aby se situace zlepšovala v obecný 
prospěch, můžeme ovlivnit i my sami. 
V případě kriminálního činu máme 
jasno. V případě přestupků ať již v do-
pravě nebo proti veřejnému pořádku již 
tak jednoznační nejsme. Často se nám 
v takové situaci promítá množství někdy 
i protichůdných veřejných a soukromých 
zájmů. Nebylo by dobrou vizitkou naší 
společnosti, aby ti, kdo pravidla respektu-
jí, měli pocit, že stále jen prohrávají. 

Přeji vám bezpečné dny.  

Konec října a začátek listopadu je pro 
naše děti především spojen s podzimní-
mi prázdninami. Pro nás dospělé by měl 
být spojen nejen se změnou letního času 
a krátícími se dny, ale hlavně s připome-
nutím Památky zesnulých a vzniku sa-
mostatného Československého státu. Jaká 
je však realita? Mnozí 28. říjen vnímají 
,,pouze“ jako další příjemný den pracov-
ního volna navíc v případě, že svátek ne-
vychází na sobotu či neděli, tak jak tomu 
bylo letos. Demokratické principy a vy-
moženosti svobodné společnosti bereme 
dnes všichni jako samozřejmost. Samo-
statnost a nezávislost jakbysmet… Není 
však tomu dávno, co lidé za demokracii, 
za svobodu a lepší budoucnost svých dětí 
a společnosti neváhali obětovat to nej-
cennější, co každý z nás má – svůj život. 
Někdy daleko od svých domovů, v těžkých 
podmínkách žalářů nebo válečných polí 
světových válek.

Tradičně jsou v místech, kde jsou 
umístěny pomníky padlým hrdinům - 
vlastencům pořádány různé pietní akce. 
Jedno mají však společné. Minimální 
zájem veřejnosti. Chápu, že velká většina 
našich spoluobčanů je neustále ,,přesyce-
ná“ povinnými akcemi z dob totalitní mi-
nulosti. Neúčast na hromadném mítinku 
tehdy znamenala minimálně zhoršený 
kádrový profil.

Nechci svým příspěvkem nabádat 
k podobným praktikám z let minulých, 
ale k zamyšlení každého z nás. Nad tím, 
že ještě v dnešní době všude na světě 
není zcela běžné mít beztrestně možnost 
svobodně projevit názor, mít svobodnou 
a demokratickou volbu. Abychom si 
uvědomili, že se i do naší české společ-
nosti postupně vkrádají prvky, které mají 
negativní vliv na svobodné dění kolem 
nás. Jsme svědky zcela bezprecedentního 
stavu, kdy silné politické a ekonomické 
subjekty a osoby skupují média, aby ma-
nipulovali s masami a vytvářeli veřejné 
mínění. Kdy vedle náznaků cenzury 
některých médií, vrcholní představitelé 
země, v zájmu ,,ekonomické“ prosperity 
a mezinárodního obchodu, tolerují abso-
lutistické a nedemokratické režimy, které 
ještě navíc veřejně obhajují. Kdy se do 
vystupování vkrádá arogance, ješitnost, 
povýšenost a dokonce i lež. Prosím, 
uvědomme si to a hajme si principy svo-
body! Buďme vděční všem padlým v boji 
za demokratické principy.  

Osobně se budu těšit, že třeba již příští 
rok nebo napřesrok při 100. výročí vzniku 
samostatného Československého státu, se 
nás při uctění památky sejde nejen v Ra-
dotíně, ale i v jiných místech naší republi-
ky podstatně více, než v posledních letech 
anebo že se u památníku objeví nějaká ta 
kytička či svíčka navíc…  


