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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Na základní kámen projektu, který 
promění brownfield při ulici Na Beton-
ce nedaleko nádraží Praha – Radotín 
v moderní centrum, ve středu 9. března 
slavnostně poklepali starosta Městské 
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík 
a zástupci developera, společností 
VCES Property Development a.s. a Do-
ma je Doma s.r.o., a generálního doda-
vatele stavby, společnosti VCES a.s.

Do reálné podoby tu nyní začíná 
růst to, co se tak dlouho plánovalo. 
Jak řekl starosta Mgr. Karel Hanzlík: 
„Je to skoro 20 let, co se začalo uva-
žovat o přeměně tohoto území s cílem 
dát místu v centrální části Radotína 
nový život a vytvořit určitou proti-
váhu panelákům, které tu stojí přes 
ulici. Nikoho tehdy nenapadlo, že to 
bude běh na až tak dlouhou trať. Jsem 
rád, že i přes značnou složitost celé-
ho projektu jsme to nikdy nevzdali 
a v součinnosti s vybraným investo-
rem tak dnes můžeme realizaci stavby 

slavnostně zahájit.“
Vlastně za totéž radnici poděkoval 

Lukáš Kohl, jednatel Doma je Doma 
s.r.o.: „Myslím, že za ty tři roky, po 
které se projekt připravoval, už mnozí 
zapochybovali, že se tu vůbec začne 
stavět. Děkuji místním radním, že oni 

pochybnosti neměli; stejně jako my.“ 
I podle Davida Labardina, zástupce 
generálního ředitele VCES a.s. by celý 

projekt měl být názornou ukázkou 
spolupráce s městskou částí a lidmi, 
kteří zde žijí: „Jsme na začátku první 
etapy, ale věřím, že se nám podaří do-
končit všechny fáze projektu a otevřít 
tak tyto plochy v centru Radotína 

Základní kámen Centra Radotín

Plány na roky 2016-2017
Spolupráce mezi partnerskými městy 

Radotínem a hornofalckým Burglengen-
feldem pokračuje i letos. Rok 2017 navíc 
bude významný a plány oslav se již rodí.

Ve čtvrtek 10. března na radotínské 
radnici zavlála tibetská vlajka jako 
symbolická podpora tibetského lidu, 
který žije pod nadvládou Číny (letos 
tomu bylo již 57 let, kdy místní proti 

okupantům povstali). Vše v atmosféře 
nově uzavřeného svazku mezi Prahou 
a Pekingem a pár dní před 3denní ná-
vštěvou čínského prezidenta. 

Tento den však byl letos významný 
ještě z jednoho pohledu – upřesňovaly 
se plány v rámci partnerství mezi 
16. pražskou městskou částí a ba-

vorským městem na řece Nábě. A to 
nejen na letošní rok, ale i na ten příští, 
jenž bude velevýznamný: čtvrtstoletí 
spolupráce nejen s Radotínem, ale 
také se saským Johanngeorgenstadtem 
a 40 s francouzským Pithiviers.

Němečtí hosté si poprvé od kom-
pletního dokončení prohlédli a ob-
divovali rozkvétající Místo u řeky 

s informačními tabulemi, 
kde i Burglengenfeld má své 
nezastupitelné místo. Zajímali 
se o financování tohoto pro-
jektu, mlýny na Radotínském 
potoce a plánovanou výstav-
bu nové lávky přes Beroun-
ku. Starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík 
na místě zmíni l i projekt , 
s nímž radnice zásadně ne-
souhlasí a „lobuje“ proti němu 
na úrovni hlavního města 
i na Ministerstvu dopravy: 

splavnění řeky až do Berouna a vytvo-
ření plavební dráhy (kanálu), která by 
znehodnotila poslední přírodní místa 
v jinak intenzívně hospodářsky využí-
vané údolní nivě. 

Milí hosté nebyli ochuzeni ani 
o zastávku u výstavby etapy A Centra 

Radotínské Smart 
City a rozvojové 

projekty
Aplikace moderních technologií, je-

jichž cílem je maximálně zpříjemnit život 
obyvatelům, ušetřit jejich čas i peníze. To 
by mohla být jedna z mnoha populistic-
kých definic označovaných souslovím 
„chytré město“, neboli Smart City.

Vedení Městské části Praha 16 za-
řazuje projekty s inteligentními rysy 
postupně, v dnešním čísle NP16 navá-
žeme na materiál zveřejněný v březno-
vém vydání.  

Otevřená komu-
nikace s občany je 
pro nás h lavně 
o b o u s t r a n n o u 
diskuzí a spolu-
prací na rozvoji 
městské části. Jed-

nu z možností jak vtáhnout obyvatele 
do dialogu o utváření místa, kde žijí, 
je participativní rozpočet.  

Princip je velmi jednoduchý. 
Zastupitelstvo vymezí část peněz 
z rozpočtu městské části a obyvatelé 
mohou přicházet s návrhy, co by se 
za tyto peníze mělo ve městě vylepšit. 
Pomocí hlasování nakonec sami oby-
vatelé rozhodnou, které z podaných 
návrhů se zrealizují. Úřad v procesu 
plní pouze funkci organizátora, od-
borného konzultanta a realizátora 
investic. Rozhodující slovo mají tak 
v celém procesu občané.

Odborným garantem projektu je 
nezisková organizace Agora Central 
Europe, která se dlouhodobě věnuje 
zapojování veřejnosti do rozhodova-
cích procesů.

Pro projekt „Společně pro Zbraslav“ 
jsme v rozpočtu vyčlenili 600 tis. Kč. 
Stanovili jsme hranici maximálních 
nákladů pro jednotlivé projekty 
150 tis. Kč s dobou realizovatelnosti 
do 1 roku. Sešlo se nám celkem 17 ná-
vrhů, 7 z nich splnilo podmínky a po-
stoupilo do hlasování. 678 hlasujících 
vybralo k realizaci 4 projekty. Vítězný 
návrh řeší bezbariérový přístup do 
budovy, kde působí Klub aktivního 
stáří. Další dva návrhy realizují vý-
měnu přístřešků na autobusových 
zastávkách, které jsou již za hranicí 
životnosti. Čtvrtý návrh kreativně 
upravuje fasády trafostanic PRE.  

Zbraslav není jediná městská 
část, která tenhle nástroj začala letos 
používat. Podporu mohou městské 
části získat i od hlavního města. Rada 
hl. m. Prahy rozhodla, že projekty 
zrealizované na principu participa-
tivního rozpočtu podpoří 50 % vyna-
ložených nákladů.  

Naši cestu ke spolupráci s občany 
jsme mohli představit i dalším čes-
kým radnicím na letošním ročníku 
celostátní konference Dobrá radnice. 
Ráda bych poděkovala všem, kdo 
projekt podpořili.

álie a lvi
pro umělce
z Radotína

Významná ocenění získali umělci žijící 
v Radotíně jak při vyhlašování cen di-
vadelních, tak i těch filmových.

Tenorista Jaroslav Březina získal 
álii 2015 za mimořádný jevištní 
výkon za roli Laci Klemeně v insce-
naci Janáčkovy opery Její pastorkyňa 
Národního divadla Brno. Podle po-
roty do ní vložil všechny své životní 
i jevištní zkušenosti a jeho výkon je 

Příchod jara je v drtivé většině pražských 
městských částí spojen s očistou a úklidem po 
zimě. Nejinak je tomu i v případě radnic ze správ-
ního obvodu pražské šestnáctky, které každoroč-
ně v předstihu organizačně připravují jarní úklid 
na svých místních komunikacích. V řadě případů 
je harmonogram sestavován i v koordinaci s úkli-
dem ulic, které jsou ve správě Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy, což jsou většinou hlavní 
páteřní komunikace, po nichž se vedou trasy 
městské hromadné dopravy. Snahou samospráv 
je systém úklidu rozšiřovat a především zkva-
litňovat, samozřejmě v závislosti na finančních 
možnostech. Tak je to i v případě území Městské 
části Praha 16, kde se jarní úklid komunikací za 
několik posledních let rozšířil, i díky pořízení 
nové moderní techniky, z původních centrálních 
lokalit Radotína i na periferní komunikace tak, že 
dnes jsou „šestnáctkové“ místní komunikace uklí-
zeny takřka na celém území městské části. Úklid 
v Radotíně bude zahájen v týdnu od 18. dubna 
a bude probíhat až do druhé půlky května. 
V rámci organizačních schůzek byl naplánován 
harmonogram jednotlivých etap, časový rozsah 
a dopravní opatření, která byla předána k posou-
zení a k vydání stanoviska dopravně správnímu 
orgánu a Policii ČR. Důležitým bodem každo-
ročních příprav je i konstatování technického 
a personálního stavu připravenosti Technických 
služeb Radotín, hlavní výkonné složky jarního 
úklidu komunikací v městské části na levém 
břehu Berounky. Ke koordinačním schůzkám 
dochází i se zástupci Městské policie hl. m. 
Prahy a Policie ČR, účastnících se jednotlivých 
úklidových etap především z důvodu, zdali je 
řidiči respektováno rozmístěné dopravní značení. 
Tak je to organizačně i v případě Zbraslavi, kde 
dochází k úklidu 32 km místních vozovek a při-
lehlých chodníků, které jsou spravovány touto 
městskou částí. Zde byl jarní úklid zbraslavským 
Odborem místního hospodářství – komunálních 
služeb zahájen již 29. března. Nejčasnější zahájení 
v rámci Prahy 16 mají v Lipencích. Letos to bylo 
přesně na první jarní den, tedy 21. března. Další 
bližší informace k harmonogramu úklidu z jed-
notlivých městských částí ze správního obvodu 
„šestnáctky“ se dozvíte na straně 2 aktuálního 
vydání Novin Prahy 16, rovněž tak na webových 
stránkách městských částí. V některých místech 
jsou informace zprostředkovávány i hlášením 
v pravidelných relacích v místním rozhlase nebo 
prostřednictvím informativních letáků, jež budou 
v týdenním předstihu umisťovány za stěrače za-
parkovaných automobilů v dané oblasti, kde bude 
probíhat nejbližší úklid.   

Rád bych jménem všech organizátorů jarních 
úklidů využil prostoru redakčního sloupku a po-
žádal o součinnost všechny z Vás, kteří parkujete 
svoje automobily na místních komunikacích a ve-
řejných odstavných plochách, abyste přeparková-
ním vozidla umožnili provést v plném rozsahu jak 
strojní, tak ruční očistu komunikací. Bohužel, vždy 
se najde někdo, kdo dopravní značení rozmístěné 
v týdenním předstihu dle zákonného požadavku 
nerespektuje. I když je podobný provinilec poku-
tován, jeho překážející auto zásadním způsobem 
brání a omezuje realizaci očisty. Předem děkujeme 
za součinnost.  


