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Centrum Radotín má zelenou
Zastupitelstvo městské části Praha 16 

schválilo 18. prosince balík materiálů 
vztahujících se k projektu Centra Ra-
dotín. Den poté zástupci radotínské 
radnice podepsali, na základě tohoto 
souhlasu, smlouvu o smlouvě budoucí 
s firmou VCES.

Po deseti letech příprav projektu se 
ho tak podařilo dotáhnout až k bodu 
realizace – nyní může na základě 
schválené studie developerská společ-
nost zadat zpracování projektu.

Při něm musí pracovat s plánem na 
odbornou likvidaci staré ekologické 
zátěže (kontaminace) bývalých prů-
myslových ploch: hlavní zatížení těž-
kými kovy pochází z někdejší výroby 
akumulátorů. Rovněž je nutné, aby 
projekty počítaly s nutností odclonění 
hluku z blízké železniční trati.

Vedle toho jsou samozřejmě ne-
opomenutelné požadavky městské 
části: vybudování nové obchodní 
třídy, nové napojení budoucího středu 
Radotína na páteřní komunikace 

vyústěné do k lasické křižovatky, 
dostatek parkovacích míst a udržení 
přiměřené výšky zástavby.

Pozemky, které Městská část Praha 16 
odprodává firmě VCES, jsou jednak na 
samotném náměstí Osvoboditelů (jed-

ná se o stávající parkoviště a areál bý-
valé továrny na akumulátory, v němž 
nyní sídlí část Úřadu městské části 
Praha 16), jednak za přilehlou ulicí 
Na Betonce na místě dalšího starého 
„brownfieldu“.

Záměr bude realizován ve třech 
etapách. Nejpr ve dojde v roce 
2016 k zahájení výstavby obchodní 
třídy, bytů a řadových domů, násle-
dovat bude výstavba nového náměstí 
(zahájení předpokládáno o tři roky 
poději), obchodních prostor a dalších 
bytů. Tento postup je volen především 
proto, aby z výtěžku prodeje mohlo 

být postaveno nové administrativní 
centrum, v němž konečně občané na-
jdou celý úřad i sídlo samosprávy na 
jednom místě. Počítá se i s novou služeb-
nou pro místní okrsek Městské policie 
hl. m. Prahy. 

Plus pro životní prostředí
Již v zářijovém čísle informovaly No-

viny Prahy 16 o tom, s jakým úspěchem 
využívá radotínská radnice finance 
z ministerských i evropských dotačních 
programů. Další dva počiny s pozitiv-
ním dopadem na životní prostředí – za-
teplení budovy polikliniky a dodání 
dalšího čisticího vozu – byly realizovány 
na sklonku roku 2013.   

Nejnovějším dotačním příspěvkem, 
který byl loni získán, byly prostřed-

ky ze Státního fondu životního 
prostředí ČR (SFŽP) na spolufinanco-
vání akce „Zateplení Zdravotnické-
ho zařízení Praha – Radotín“. Druhé 
kolo výběrového řízení na zhotovitele 
se uzavíralo 10. září a vítězem, s nímž 

následně Rada městské části Praha 16 
na svém jednání 18. září doporučila 
uzavřít smlouvu o dílo, se stala firma 
XEDOS, s.r.o. Ta v konkurenci dalších 
tří společnosti předložila nejnižší na-
bídkovou cenu. 

Práce byly zahájeny počátkem 
října loňského roku po provedení 
energetického auditu, který dopo-
ručil jednotlivá opatření k zateplení 
budovy na Sídlišti. V té sídlí převážná 

většina lékařů ordinujících v Radotí-
ně. V rámci zateplení došlo k izolaci 
obvodového pláště a střechy (výměna 
oken byla realizována vlastním nákla-
dem již před třemi lety). Provedená  

Rozpočet Prahy 16 
na rok 2014

Městská část Praha 16 má pro letošní 
rok opět schválený vyrovnaný rozpočet 
s řadou investičních akcí.

Rada městské části Praha 16 a ná-
sledně Zastupitelstvo městské části 
Praha 16 v prosinci jednomyslně 
schválily rozpočet na rok 2014, kte-
rý počítá s příjmy i výdaji ve výši 
84,178 milionu Kč. Oproti předchoz
ímu roku se jedná o mírné snížení na 
obou stranách (cca o 1,5 mil. Kč)

Úpravy na 
komunikacích

v Radotíně
V listopadu a prosinci loňského roku 

finišovalo na komunikacích v Radotíně 
několik rozsáhlejších akcí, které při-
spívají k vyšší bezpečnosti či komfortu 
chodců a cyklistů.

Nejzásadnějším počinem je celkové 
přebudování prostoru před vlakovým 
nádražím u křižovatky ulic Vrážská 
a Matějovského. Po několikaleté pří-
pravě způsobené i novými bezpečnost-

  V úvodu mi dovolte, abych Vám 
všem popřál jen to nejlepší v roce 2014, 
především pak klid, životní štěstí, poho-
du a pevné zdraví. 
   Mnozí si jistě klademe otázku, co nám 
nový rok přinese a jaký asi bude. Již 
dnes je jisté, že rok se čtyřkou na konci 
bude v mnohém přelomový, mimořádný 
i bohatý na různé události i výročí. 

1. lednem 2014 jsme vkročili nejen do 
nového kalendářního roku, ale i do nového 
právního prostředí. Vešel totiž v platnost 
zákon č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský 
zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchod-
ních korporacích. Společně znamenají 
značnou a významnou úpravu občan-
ského práva v České republice. Každý 
z nás se dříve či později s novou právní 
normou setká, jelikož zasahuje do všech 
oblastí každodenního života. Pro zástupce 
samospráv jsou pak nejdůležitější úpravy 
a novinky v oblasti majetkových záležitos-
tí, a to v případě, že vlastní či pronajímají 
majetek. Změny jsou i v oblasti pracovně 
právních vztahů či daní. 
   Všichni čekáme, jak se bude v letošním 
roce dařit české ekonomice. Po hubených 
letech je prognostickými institucemi 
předpovídán národní hospodářský růst 
i přesto, že eurozóna má být nejpomaleji 
rostoucí ekonomikou světa. Nemusíme být 
erudovanými makroekonomy, abychom 
si uvědomili, že naše ekonomika je velice 
otevřená a závislá na exportu a uváděný 
růst nemáme zcela ve vlastních rukou.
   V roce 2014 nás čekají i významná vý-
ročí. Tím nejzásadnějším k připomenutí 
je čtvrt století od listopadových událostí 
roku 1989, které znamenaly pád komunis-
tického režimu u nás. Jistě bude věnováno 
hodně mediálního prostoru hodnocení 
polistopadového vývoje i tomu, zda se 
přeměna společnosti podařila a my se 
přiblížili vyspělým demokraciím, či niko-
liv. To, že letos budeme již 15 let součástí 
Severoatlantického paktu a rovných deset  
let jsme členem Evropské unie, bereme 
dnes již jako samozřejmost. Nelze rovněž 
zapomenout na „smutná“ výročí zaháje-
ní historicky nejkrvavějších apokalyps 
lidské civilizace, a to 100 let od zahájení 
1. světové války a o 25 let později druhé 
světové války. Tyto události je důležité si 
stále připomínat, abychom si uvědomili, 
že je neustále potřeba aktivně čelit mož-
ným nebezpečím, která by znamenala 
ohrožení svobody a demokracie.

Ani letošní rok nebude občan ochu-
zen o to, aby šel k volbám. V květnu nás 
čekají volby do Evropského parlamentu 
a pravděpodobně koncem října budeme 
vybírat nová zastupitelstva měst a obcí 
a část Senátu. 

Na posledním ve-
řejném zasedání Za-
stupitelstva městské 
části Praha 16, které 
se konalo 18. prosince 
loňského roku, byl 
v rámci programu 
p r o j e d n á n  a  n á -
sledně jednomyslně 

odsouhlasen rozpočet na rok 2014. Ten 
je dlouhodobě sestavován na základě 
garantovaných a předpokládaných pří-
jmů a předpokládaných výdajů i v tomto 
ekonomicky s ložitém období jako 
vyrovnaný. A to i přes to, že se snižují 
příjmy a naopak se ve velké míře zvyšují 
mandatorní výdaje. To znamená, že rado-
tínská radnice bude v duchu předchozích 
let realizovat jen věci v možnostech roz-
počtu, bez jakéhokoliv zadlužování do 
budoucna. Největší zátěží i letos bude do-
financování výkonu státní správy tak, aby 
mohla být pro občany ze „šestnáctky“ 
zachována ve stávajícím rozsahu a kvalitě. 
To se daří i díky optimalizačním systémo-
vým krokům, které vedou k efektivnímu 
výkonu služby a i k potřebným úsporám. 

Rozsah dalších činností a poskytova-
ných služeb, např. pečovatelskou službou 
nebo technickými službami, je díky 
mírným navýšením příspěvků zachován 
s předpokladem jejich rozšiřování. Ani 
příznivci kulturně společenského dění 
v Radotíně se nemusí obávat. Všechna 
zařízení, jako je kino, kulturní středisko 
a knihovna, budou v provozu ve standard-
ním režimu. To platí i o školských zaříze-
ních. Občané se mohou, tak jako v minu-
lých letech, i v roce 2014 těšit, ve stejném 
rozsahu a v tradičních termínech, na 
bohatý seriál kulturně společenských akcí, 
jež jsou převážně hrazeny z darovacích 
smluv od partnerů radotínské radnice.

Z nejvýznamnějších investičních 
akcí, které budou v Radotíně v letošním 
roce realizovány, jsou akce na zvyšovýní 
bezpečnosti přechodů a řešení dopra-
vy, kultivaci veřejných prostor, další 
pokračování snižování energetické 
náročnosti objektů zateplováním na 
Sídlišti. V případě podpory hl. m. Prahy 
bude přistoupeno k celkové rekonstruk-
ci lávky přes Berounku a k výstavbě 
lokálních protipovodňových opatření 
v Šárově kole a Na Rymáni. 

Díky schválenému aktuálnímu roz-
počtu hl. m. Prahy bude dokončena 
výstavba přírodního biotopu, tedy 
koupaliště v místě bývalé čističky od-
padních vod za II. stupněm základní 
školy, a výrazným způsobem se pokročí 
v budování technické infrastruktury 
v ulicích Otínská, Jelenovská a zbývají-
cích lokalit na Viničkách.  Úspěšné dny roku 2014 přeje

za redakční radu
Mgr. Karel Hanzlík


