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Šestnáctka z výšky III: Radotín  
Přijíždíme-li do Radotína ve směru od Černošic, obklopí nás zástavba kolem 
Karlické ulice – do kopce stoupá oblast Viniček, za tratí, za prvním zákrutem 
Berounky leží vilová čtvrť na Rymáni. Přímo k hlavní ulici Karlické přiléhá staré 
Sídliště a za ním se rozkládají areály sportovišť. Na to vše nyní nahlédneme 
z výšky v prvním díle leteckých snímků věnovaných Radotínu.

Hezký pohled od řeky z 29. dubna 
2010 ukazuje Rymáň i s „dunkou“ 
(dešťovou usazovací nádrží) a v kopci 
za ní pravidelnou zástavbu Viniček

j ihozápad

Na detailním záběru Viniček je ještě 
lépe patrné uspořádání domků v uliční 
síti, v pozadí nahoře prozrazují siluety 
jeřábů probíhající výstavbu – v tomto 
případě projektu Terasy Radotín

Rymáň zabraná z opačného pohledu, 
a to již 15. září 2003, tedy rok po 
povodních

Staré sídliště ještě ve starém kabátě – 15. září 
2003 – je vidět na levém okraji snímku, vpravo od 
něho je hezky zabraný areál starého hřiště a za tratí 
hřiště nové, ještě s původním škvárovým povrchem

29. dubna 2010:
Na sídlišti se převlékl 
jediný dům, zato 
sportovní areály už 
ukazují zcela odlišnou 
tvář, blíže v záběru 
je fotbalové hřiště 
s novým povrchem – 
umělou trávou, za 
tratí už stojí Sportovní 
hala Radotín vedle 
nové hrací plochy pro 
softball

Do 
barevných 

teplých 
kožichů bylo 

23. srpna 
2013 již 

převlečeno 
podstatně 

více 
bytových 

domů 

Víceúčelová sportovní hala (na snímku bíle 
září její střecha) byla slavnostně otevřena 
1. září 2009, v době pořízení záběru v srpnu 
2013 byla tedy již téměř čtyři roky v provozu, 
softballové hřiště napravo od ní se otevíralo 
ještě o rok dříve, 9. října 2008

10. července 2015: mezi čím dál barevnějším 
sídlištěm a tratí je patrný skatepark otevřený 
v červnu 2012, v těsném sousedství softballu 
a haly

Léto 2015 – 
ještě jednou 

to samé 
od čistého 
jihozápadu 

s lepším 
záběrem na 

Rymáň

Na letošní rok byl rozpočet měst-
ské části připravován v předstihu, 
ale kvůli pozdějšímu schvalování na 
úrovni hlavního města Prahy (těsně 
před Vánocemi) musela Praha 16 
v lednu hospodařit v tzv. rozpočtovém 
provizoriu. Na mimořádném zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 16 
dne 1. února 2016 byl schválen „řádný“ 
rozpočet. Ten jako v minulých letech 
počítá s řadou provozních úspor.

„Díky razantním úsporným opat-
řením z let 2007 a 2011 jsme stlačili 
náklady dolů, zejména u administra-

tivních a personálních výdajů. Navíc se 
nám daří šetřit i v jiných oblastech, a to 
díky elektronickým aukcím či tvrdé-
mu vyjednávání s dodavateli,“ dodává 
starosta Hanzlík. Úspory se aktuálně 
týkají nejen nákladů na běžný provoz 
úřadu (např. kancelářské potřeby, to-
nery, telekomunikační služby), ale také 
energií nakupovaných prostřednictvím 
e-aukcí: zde MČ Praha 16 ušetřila 
aukcí z roku 2015 na ceně elektřiny ve 
všech objektech, které spravuje, téměř 

232 tis. Kč – a díky jí organizované 
e-aukci se společností eCentre, k níž 
se připojilo 133 odběrných míst z Ra-
dotína a okolí, tito lidé a podnikatelé 
celkově ušetří 640 tis. Kč ve svých sou-
kromých peněženkách.

Úspory na provozních výdajích jsou 
přitom pro obce klíčem k úspěchu. 
Stát totiž na ně neustále přenáší další 
a další zákonné povinnosti a rozšiřuje 
vykonávané agendy, ale „pozapomíná“ 
jim na to zaslat peníze. Pokud navíc 
vláda každoročně rozhoduje o zvýšení 
platů zaměstnanců ve veřejné správě 
či zastupitelů o 3 %, i zde bohužel platí: 

nadřízený rozhodne – a ten 
podřízený na to musí někde 
sehnat peníze. Přitom do-
tace na výkon státní správy 
zůstává 8 let nazpět prak-
ticky na téže úrovni: pro 
letošek 16,4 mil. Kč. Radotín 
se však může opřít o neúče-
lový „provozní“ příspěvek 
od hlavního města Prahy 

(40,5 mil. Kč) a také o příjmy z vlastní 
ekonomické činnosti: ty by letos měly po-
prvé dosáhnout k 20 milionům korun.

A jaké investice na letošek chystá 
Radotín i ostatní městské části? To se 
dočtete v dalším článku tohoto vydání 
NP16!      

Hospodaření Radotína opět v plusu

Rozpočet městské části na rok 2016 
i srovnávací řady (tabulky a grafy)
za roky 2001 až 2015 naleznete v plném 
rozsahu na webových stránkách MČ 
na adrese www.praha16.eu/finance.
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MČ šestnáctky budou investovat
obyvatel budou aktivity směřované ke 
zmírnění následků dalších povodní 
v dosud nechráněných lokalitách: na 
Rymáni (probíhají práce na projektové 
dokumentaci pro územní a stavební 
řízení valu a zdi) a v Šárově kole. Zde 
se počítá před realizací s položením 
tlakové kanalizace a následnou úpra-
vou a rozšířením dnešní komunikace 
včetně vzniku nového chodníku.

V loňském roce se podařilo zajistit 
pražskou dotaci na rozšíření prostor 
a zvýšení kapacity školní jídelny na 
1000 strávníků. Letos se radnice opět 
pokusí získat dotaci z Ministerstva 
školství, případně rozpočtu hl. m. Pra-
hy, na přístavbu 4 tříd základní školy 
a zvýšení kapacity ze 780 na 900 žáků. 
Pokud by se to letos, stejně jako loni 
nepodařilo, škola by začala mít kapa-
citní problémy. Zde ale MČ nemůže 
sama stavbu realizovat, předpokláda-
né náklady jsou kolem 15 milionů Kč.

V plánu jsou i další akce – například 
výstavba dalších podzemních kontejne-
rů (podána žádost o dotaci na SFŽP), 
zateplení obecních budov (Kulturní 
středisko a další 2 budovy úřadu), re-
konstrukce urnového háje a oprava 
dalších lávek přes Radotínský potok.        

Naopak nejistota panuje stran po-
kroku u nové zbrojnice pro dobrovolné 
hasiče („seškrtané“ investice v kapitole 
bezpečnost na úrovni hlavního města), 
výstavby nové lávky přes Berounku 
(řada technických i majetkových pře-

kážek), pokračování výstavby technické 
vybavenosti v lokalitě Viniček (příprava 
vyhlášení výběrového řízení na zhotovi-
tele) a třeba i u bazénu (ve fázi přípravy 
územního a stavebního řízení). 
Zbraslav

A jaké plány mají další městské části 
šestnáctky? „V roce 2016 pokračujeme 
v přípravě již v minulých letech zahá-
jených investic do školství. Pokud se 
nám podaří zajistit financování staveb-
ních prací, mohli bychom zahájit první 
etapu rozšíření kapacity základní školy 
Vl. Vančury, z dotace hl. m. Prahy 
opravíme hydroizolace historické 
budovy Hauptova,“ říká pro NP16 sta-
rostka Městské části Praha - Zbraslav 
Ing. Zuzana Vejvodová.

„Z vlastních prostředků budeme 
financovat investice do revitalizace ve-
řejných prostranství a drobné zásahy 
ve veřejném prostoru, například rekul-
tivaci nábřeží a přístaviště, která nava-
zuje na loňské úpravy před Městským 
domem, úpravu kontejnerových stání 
na separovaný odpad či revitalizaci 
stromořadí na ulici Elišky Přemyslov-
ny. Investovat budeme také do budovy 
úřadu a zřízení infocentra.“
Lipence

Pod le starosty Micha la Popka 
chystají v Lipencích na letošek výstavbu 
víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol 
Lipence celkovým nákladem 3,2 mil. 
korun. O 80% dotaci byl požádán 
Magistrát hl. m. Prahy, zbytek hradí 
městská část. Na rekonstrukci a 

zateplení původní budovy mateřské 
školy (K Samoobsluze 211) zde, stejně 
jako loni, žádali o dotaci Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

„Pokud nevyhoví, budeme etapizovat 
a financovat z vlastních zdrojů ve 
spolupráci s magistrátem. Pokračuje 
projektová příprava pro výstavbu 
nového pavilonu ZŠ Lipence. V letošním 
roce běží inženýrská činnost. Zahájení 
stavby předpokládáme v roce 2017. 
Celkové náklady činí 26,5 milionu. 
Z vlastních zdrojů půjde 3,25 milionu, 
z  m a g i s t r á t n íc h  12 , 25  m i l ionu 
a z ministerských 11 milionů. Více toho 
nezvládáme,“ doplňuje.
Velká Chuchle

Městská část se poté, co loni otevře-
la přistavěnou třídu mateřské školy, 
také chystá rozšiřovat základní školu. 
Počítají ovšem s tím, že tato stavba 
bude o něčem jiném, neboť se jedná 
o daleko rozsáhlejší a složitější stav-
bu. „U základní školy chceme navýšit 
počet tříd o 7 a pokusit se o lepší tělo-
cvičnu. Rovněž je, vzhledem k počtu 
žáků, zapotřebí rozšířit kapacitu ku-
chyně, jídelny a družiny. Plány velké, 
ale prostor k přístavbě velmi omezený. 
Doufám, že se nám podaří přestavby 
uskutečnit a hlavně potřeby ZŠ uspo-
kojit, a to do konce roku 2017. Dle de-
mografického vývoje předpokládáme, 
že přístavba vyřeší budoucí nárůst 
počtu žáků,“ říká chuchelský starosta 
Stanislav Fresl.

V Městské části Praha - Lochkov 
nepředpokládají v letošním roce 
z vlastních zdrojů žádné investiční 
akce.


