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Slovo starosty

Mgr. Miroslav Knotek
1. zástupce starosty MČ Praha 16

Svoz bioodpadu díky nové technice
Díky úspěchu Radotínských v do-

tačním řízení zaměřeném na životní 
prostředí se v této městské části výrazně 
zlepší svoz bioodpadu.  

Podaným žádostem o podporu 
projektu „Separace a svoz bioodpadu“ 
vyhověl jak Státní fond životního pro-

středí ČR, tak i evropský Fond sou-
držnosti. Vozový park Technických 
služeb Praha – Radotín se tedy mohl 
rozšířit o svozové vozidlo a deset kon-
tejnerů. Výrazně tak vzroste objem 
kompostovatelného odpadu, který 
bude sběrný dvůr schopen pojmout – 
a to jak z údržby veřejné zeleně, tak 
především z domácností.

Celkové náklady na nákup této tech-
niky činily téměř 5,2 milionu korun, 
přičemž z Fondu soudržnosti EU by 
na něj mělo být poskytnuto 3,3 mil. Kč 
a ze SFŽP 0,2 mil. Kč. Z vlastních zdro-

jů žadatele bylo uhrazeno 1,7 milionu 
korun. Celou tuto částku pak Tech-
nickým službám Praha – Radotín (TS) 
uhradila Městská část Praha 16 ze svého 
letošního rozpočtu.

Pořízené svozové vozidlo Mercedes 
Benz Axor 2529L, vybavené teleskopic-

kým mechanismem pro 
manipulaci s kontejnery, 
doplňují čtyři nádoby 
na bioodpad o obje-
mu 17,5 m3 a čtyři s ob-
jemem 35 m3, dvě jsou 
na papír, každá z nich 
pojme 18 m3. Všechny 
budou využívány ve 
Sběrném dvoře Radotín 
v ulici V Sudech a na 

území MČ Praha 16.
„Cílem projektu bylo omezit v co 

největší míře vyvážení bioodpadu 
za hranici obydlených zón a pomoci 
lidem, kteří nemají možnost využí-
vat sběrný dvůr. Žijeme v sousedství 
CHKO a několika rezervací, které jsou 
v rámci Prahy ojedinělé a přispívají ke 
kvalitě našeho života v Radotíně. Je 
naší povinností zajistit trvale udrži-
telný rozvoj naší městské části,“ říká 
koordinátor projektu Mgr. Miroslav 
Knotek, 1. zástupce starosty. 

Radotínská radnice připravuje 
další opatření proti povodni v oblas-
tech Šárova kola a Rymáně, možnost 
větší informovanosti obyvatel a pomoc 
vlastníkům nemovitostí při aktualiza-
ci jejich povodňových plánů. Již zcela 
dokončeno je rozšíření technického 
a materiálního vybavení.  
Opatření proti povodni

Po vyhodnocení červnových po-
vodní v roce 2013 a zkušeností z nich 

Další opatření 
proti povodni

Radotínská radnice přichází s novou 
službou pro své občany, kteří se obtížněji 
dostávají na pracoviště úřadu při vyři-
zování svých záležitostí: projekt Mobilní 
radnice zahajuje již od pondělí 15. září!

V rámci dalšího rozšíření služeb 
Úřadu městské části Praha 16 pro 
veřejnost byl dlouhodobě připra-
vován projekt tzv. Mobilní radnice, 
jehož hlavním smyslem je pomoci 
těm občanům, kteří se kvůli své-
mu věku či zdravotnímu postižení 
obtížněji dostávají na pracoviště

Projekt Mobilní 
radnice startuje

Čas je neúpros-
ný a ten vyměřený 
pro toto volební 
období odkrajuje 
poslední dny. Od 
roku 2010 jsme 
zaž i l i  t ř i  r ůzné 
v l á d y  Č R ,  t ř i 
různé změny ve 
v e d e n í  h l av n í -

ho města Prahy, novou volbu prezi-
denta a jednu povodeň. Čas ukáže, zda 
provedené změny budou ku prospěchu 
nás všech. Hodnotit celostátní politiku 
je složité a standardně se do objektiv-
ního pohledu dostává spoustu různých 
vlivů a názorů. Hodnotit stav komunální 
politiky, kde se nevolí podle stran, ale 
osobností, je daleko jednodušší a každý 
z nás má mnoho možností srovnání.  
Při hodnocení si to chce nechat odstup 
a prostor pro vlastní názor a zkuše-
nost, které jsou nezastupitelné. Stačí 
třeba popojet jednu stanici vlakem, pár 
stanic autobusem, využít kolo nebo si 
jen udělat delší procházku. Člověk si 
rychle udělá názor, jak umí radnice 
nakládat s veřejnými prostředky, jak je 
umí získávat, jak pečuje o zeleň, školství, 
zdravotnictví, veřejný pořádek, komuni-
kace, sportoviště, kulturu, sociální oblast, 
zkrátka jak dokáže zvyšovat kvalitu 
života a škálu možností vyžití svým spo-
luobčanům. Srovnání odpoví na otázku, 
jaká je vlastně radnice v místě vlastního 
bydliště, a hodnocení nebude ovlivněno 
subjektivním pocitem omezujícím se 
pouze na vlastní obec. Je skvělé, že jsou 
stále lidé, kteří mají zájem starat se o ve-
řejné záležitosti. Je jen otázkou, proč 
se tak v některých případech děje vždy 
v kontextu voleb. Možnost zapojit se do 
správy věcí veřejných prostřednictvím 
komisí a výborů zároveň umožňuje po-
znání, jak funguje samospráva a státní 
správa, což je velmi dobrá praxe pro 
budoucího komunálního politika. Mi-
nimálně tato zkušenost dokáže elimino-
vat některé nesplnitelné předvolební 
sliby. Jeden z největších českých spiso-
vatelů Karel Čapek kdysi napsal: „Ano, 
mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní, 
jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je 
slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věr-
ný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, 
točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď 
přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na 
sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo 
jím nebyl dříve a vždycky. Kdo mění 
víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, 
jenom se ti vybarví.“ Příjemné a klidné 
poslední letní dny a šťastnou ruku při 
volbě kontinuity nebo změny směřování 
rozvoje vašich městských částí.

Tak nám to opět začalo. S koncem 
měsíce srpna se dětem završily odpo-
činkové týdny a po roce se zase naplno 
rozjíždí čas objevování, vzdělávání a ta-
ké čistě školních povinností. Slavnostní 
nádech má první zářijový den pro ty 
nejmenší, kteří usedají do školních la-
vic úplně poprvé. Ve všech městských 
částech Prahy 16 letos nastoupi lo 
321 prvňáčků, kteří jsou zařazeni do 
14 tříd základních škol v Radotíně, 
Zbraslavi, Velké Chuchli a Lipencích.

V Radotíně jde o 101 nováčků ve 
čtyřech třídách. Po tradičním přivítání 
zástupci městské části a vedení školy na 
začátku prvního školního dne se děti 
vydaly do učeben a celého školního 
areálu, který se přes prázdniny změnil 
k nepoznání. V letošním roce se naší 
radnici opět podařilo vyčlenit finanční 
prostředky na zásadní letní investice, 
a tak se na pozemcích II. stupně zá-
kladní školy zcela proměnilo schodiště 
a dvůr se dvěma street basketbalovými 
hřišti. Podařilo se nám také odstranit 
dluh minulosti: již od 60. let neměl 
školní areál bezbariérový přístup, nyní 
na schodiště navazuje rampa nejen 
pro tělesně postižené, ale třeba i ma-
minky s dětmi a malé cyklisty. Navíc 
zmiňované schodiště je nyní zčásti 
upraveno jako odpočinkový prostor 
pro žáky, při dobrém počasí mohou 
na něm posedávat. Další novinkou je 
krytá pergola, v nejbližších dnech se 
bude montovat pro nejmenší i dětské 
hřiště. Rovněž užitkové části se mění: 
rekonstruována byla kontejnerová 
stanoviště, příjezd pro zásobování, 
pomocné schodiště či sprchy v šatnách 
u tělocvičen. Využili jsme čilý staveb-
ní ruch a v rámci sousedního doprav-
ního hřiště upravili chodníčky. 

Zlepšení podmínek pro žáky se do-
čkala i budova I. stupně školy, v níž se 
zastaralé klecové šatny přes léto promě-
nily v komfortní skříňky, které již rok 
úspěšně fungují na II. stupni. Stavební 
práce zde byly operativně rozšířeny 
o výměnu stínících luxfer za nová okna.   

Pro školáky se nám toho letos díky 
pražské dotaci, výbornému hospodaře-
ní městské části (od ledna do července 
přebytek rozpočtu 12,4 milionu Kč) 
i vlastním úsporám základní školy po-
dařilo opravdu hodně. A další plány ve 
školství se nám ani nevešly do tohoto vy-
dání - díky jiným žhavým novinkám -, 
přestože jsme již podruhé za sebou vy-
nechali tradiční rubriku Objektiv času. 
Více tedy až příště!    

Sociální politika a bezpečnostní problémy
V poslední době se opět veřejně dis-

kutuje o problematice bezdomovectví 
a sociálně nepřizpůsobivých občanech, 
o nutnosti urychleného přijetí zákona 
o sociálním bydlení a doplnění počtu 
strážníků obou policií. Co tyto tři zále-
žitosti mají společného? Hodně. 

Díky nelehké ekonomické situaci 
dochází k přesunu sociálně slabších 
lidí do měst, ať již s čistými úmysly 
kvůli větší příležitosti zaměstnání, 
nebo bohužel i s úmysly nekalými – 
páchat pod rouškou anonymity trest-
nou činnost. Tomu nahrává i neexis-
tence zákona o sociálním bydlení, po 
němž zástupci samospráv volají. Bez 
něho dochází k velkému zneužívání 
příspěvků na bydlení, které vyplácí 
stát, konkrétně Úřad práce České 
republiky. Nikoliv tedy obce, jak se 
někteří mylně domnívají. Tyto pro-
blémové skupiny se stávají při svém 
přesunu na nové místo klienty maji-

telů nejrůznějších objektů, ve kterých 
nejsou mnohdy ani kolaudované by-
tové jednotky. A právě těch se z roku 
na rok objevilo jako hub po dešti. 
Přesto v okamžiku, kdy dojde 
k oboustranné úmluvě a po-
depsání nájemní smlouvy, což 
nový občanský zákoník povo-
luje, mohou uchazeči zažádat 
v novém místě o příspěvek 
na bydlení. Při doložení mi-
nimální výše příjmu mohou 
okamžitě začít čerpat od státu 
podporu na bydlení. 

Je všeobecně známo, že 
pro celou řadu vlastníků podobně 
uvedených objektů jde o velice dobrý 
podnikatelský záměr placený státem. 
Bohužel tito „obchodníci s chudobou“ 
se odkazují na platnou legislativu 
a problém bude narůstat, dokud zá-
kon jasně nestanoví, jaký standard 
by podobné ubytování mělo splňovat. 

Musí být jasně doloženo, že se jedná 
o bytovou jednotku (což jsou stavební 
odbory příslušných úřadů schopny 
kontrolovat), včetně definice krátko-

dobého a dlouhodobého ubytování.
Stát již dnes problém pociťuje 

v astronomickém zvýšení celkového 
objemu příspěvku na bydlení, který 
je podle údajů z Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR v celkové měsíční 
výši 1 miliardy korun. Většina těchto 


