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Slovo starosty
Vážení čtenáři
Novin Prahy 16,
dovolte mi, abych
Vás po čtyřleté
odmlce opět srdečně pozdravil
a seznámil se
současným stavem a děním ve Velké Chuchli.
Po říjnov ých volbách roku 2014
do místních zastupitelstev došlo
v Chuchli k podstatné změně ve složení místního zastupitelstva a také
ke změně na postu starosty. V nově
zvoleném devítičlenném zastupitelstvu je šest nových tváří. Před námi
je řada úkolů, se kterými bych chtěl
Vás, vážené čtenáře, seznámit.
S přibývajícím nárůstem dětí, potencionálních žáků, kteří se hlásí do
první třídy Základní školy Charlotty
Masarykové i do mateřské školy,
bude nutné přistoupit ke zvýšení
kapacity obou zmíněných školských
zařízení, které si vyžádá určité stavební úpravy. Na tyto úpravy bude
nutné zajistit finanční krytí a práce
koordinovat tak, aby nenarušily plynulý chod obou škol.
Již několik let je tíživým problémem dopravní situace v oblasti
chuchelského železničního přejezdu.
Varianty, zda silniční podjezd či
přemostění drážního tělesa, které se
jako řešení nabízejí, jsou neustálým
předmětem diskusí nejen občanů,
ale i členů zastupitelstva. Byl bych
rád, kdyby varianta, která bude
schválena nejen místními zastupiteli, ale také dalšími institucemi,
přinesla obyvatelům Velké Chuchle
ulehčení od častých front automobilů, jež se tvoří kvůli stále narůstajícím intervalům, ve kterých jsou
závory u přejezdu uzavřeny.
Věřím, že chuchelské zastupitelstvo se s úkoly, které nás čekají,
vypořádá se ctí a ku prospěchu
chuchelských obyvatel. Stejně tak
věřím, že při našem dalším setkání
na stránkách Novin Prahy 16 Vás,
vážení čtenáři, budu moci informovat o úspěšném průběhu plnění
zmíněných úkolů.
Závěrem Vám všem přeji hodně
zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
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Místo u řeky bude letos hotové
V Radotíně se pořádá řada kulturních
podniků, které se většinou odehrávají nedaleko Berounky, na náměstí Sv. Petra a Pavla
a v blízkém okolí. Změnit by ho měl zcela
unikátní projekt s názvem „Místo u řeky“,
jehož rozloha zabírá více než 2600 m2. Radotínská radnice vyhlásila výběrové řízení
na zhotovitele stavby 4. března. Zahájení
prací se předpokládá v dubnu, dokončení
pak v září letošního roku.

O plánech týkajících se tohoto prostoru mezi řekou, radnicí, kostelem,
základní školou a lávkou jsme již informovali v Novinách Prahy 16 několikrát.
Jde totiž o projekt, jehož historie sahá
do období přibližně před sedmi lety.
Místní radnice se tehdy stala jednou ze tří pražských městských částí,
které uspěly v grantovém řízení na
společné plánování obnovy veřejných
prostranství, které vyhlásila Nadace
Penta a Partnerství. Získala tak stotisícovou fi nanční podporu z grantového programu 5P pro Prahu, které

mj. využila na uspořádání dvou komunitních setkání, kde se Radotínští
vyjadřovali k podobě řešeného území
a následně i k návrhu vypracovanému
architektem Janem
Schlitzem. Hlavním požadavkem
a motivem celého
plánu je výhled na
řeku, v y t voření
komunikační tepny
podél Berou n k y,
vytvoření míst pro
odpočinek a relaxaci, které využijí rádi
i návštěvníci společenských akcí.
V březnu 2009 odsouhlasilo Zastupitelstvo městské části Praha 16
předložení projektové žádosti „Revitalizace Místa u řeky“ v rámci vyhlášené výzvy v Operačním programu
Praha-Konkurenceschopnost. Tato
první žádost o dotaci nebyla klad-

Praha16.eu zcela nově
Odlehčená grafika, nové funkce jako
Hlášení závad, mobilní verze stránek,
upravený a zásadně doplněný obsah
úvodní strany, jiná struktura úřední
desky či webkamera. To jsou jen některé z novinek, které od března potěší návštěvníky oficiálních webových stránek
radotínské radnice.
Po několikaměsíční přípravě Městská část Praha 16 spustila na doméně
www.praha16.eu zcela nové webové
stránky. Od roku 2003, kdy byla připravena první oficiální prezentace radnice
na tomto informačním kanálu, je to nejzásadnější a nejviditelnější proměna.
Již během ledna 2015 byla veškerá
data ze starého systému převedena na

systém nový a provedeny první úpravy (viz Infoexpres v NP16 č. 2/2015),
samotná revoluce ale přišla až nyní!
Nejzásadnější změny byly připraveny na 10. března, kdy se celý web
oblékl do nové grafické podoby,
která je výrazně odlehčena oproti té
dosavadní a vedle oficiálních barev
Radotína – bílé, červené a modré – se

výraznou stala ještě žlutá, která je
společně s červenou tradiční barvou
hlavního města Prahy, kam Radotín
náleží již od roku 1974. Poznávacím
prvkem se nově stává také ozubené
kolo symbolizující Radotín jako historicky průmyslové město.
Novou funkcionalitou je Hlášení
závad, které doplní dosavadní aplikaci Otázky a odpovědi. Pokud chcete
pomoci k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních
v majetku města, prostřednictvím
webu nás můžete informovat stručným popisem problému třeba i doplněným fotografií. Nahlásit lze třeba
rozbité lavičky, díru v chodníku nebo

na komunikaci, nepořádek u popelnic
a nevyvezené kontejnery, upozornit
na černou skládku, poškozenou zeleň,
zaparkovaný vrak automobilu atd.
Další informace ke Hlášení závad,
ostatní novinky a dokončení celého
článku naleznete přímo na
www.praha16.eu.

ně vyřízena, proto byla v listopadu
2012 podána další. Opět pozměněný
dokument byl podán na 13. výzvu
pražského Fondu Konkurenceschopnost a schvá len usnesen í m R ady
hl. m. Prahy 9. září 2014.
„Zcela původní plán doznal něko-

lika změn, které jej zlevnily a měly
by přispět i k větší bezpečnosti. Podle
požadavku Povodí Vltavy se ustoupilo
od přístupových schodů jdoucích původně až do řeky, chybí i plánované
zastřešení schodiště. Nově projekt řeší

Startuje jarní úklid
Přibližně v těchto dnech by měl
odstartovat jarní úklid chodníků a vozovek v Lochkově, o týden později ve
Zbraslavi. Ostatní šestnáctkové městské části přivítají jaro o trochu později,
neznamená to však, že by neuklízely,
čistící stroje a košťata tu jen zatím
oficiálně pracují v režimu zimního
úklidu. V Radotíně pak opět sledujte
čisticí stroje on-line přímo v akci!
V Radotíně se již loni zvětšil plošný
rozsah jarního úklidu komunikací,
s nímž je současně připravován i pravidelný úklid v průběhu celého roku

Radotín spolupracuje
s Diakonií Broumov
Na konci února byly v Radotíně
umístěny dva kontejnery, kam mohou
občané zdarma odevzdat použitý textil, aniž by jej vyhodili do popelnice.
Radotínská radnice uzavřela smlouvu s Diakonií Broumov na instalaci tří
těchto sběrných míst, jeden navíc bude
umístěn na zahradě Církve československé husitské v Prvomájové ulici,
kde má Diakonie sběrné a výdejní
středisko materiální pomoci.
Malý kontejner byl postaven na
Sídliště před prodejnu s potravinami,

ZDARMA

Příchod jara je tu, a to nejen kalendářně, ale i v reálu. Již začátkem tohoto
měsíce jsme zažili několik krásných, teplotně příjemných slunečných dní, které
nás doslova vytáhly ven do přírody, Jaro
je v mnoha případech spojeno s očistou
a úklidem po zimě. Hospodyňky dělají
předvelikonoční úklid, zahrádkáři odzimovávají svoje zahrady, zahrádky a sady.
Nejinak tomu je i v případě radotínské
radnice, která každoročně v předstihu
organizačně připravuje jarní úklid místních komunikací. Systém úklidu, jenž
se za posledních pět let rozšířil, i díky
pořízení nové moderní techniky, z původních centrálních lokalit městské části
i na periferní komunikace, bude zahájen
v týdnu od 13. dubna a bude probíhat až
do druhé půlky května. V rámci organizačních schůzek byl naplánován harmonogram jednotlivých etap, časový rozsah
a dopravní opatření, která jsou v současné době předána k posouzení a k vydání
stanoviska dopravně správnímu orgánu
a Policii ČR. Důležitým bodem přípravy
bylo i konstatování technického a personálního stavu připravenosti Technických
služeb Praha - Radotín, hlavní výkonné
složky jarního úklidu komunikací. Ke
koordinačním schůzkám dochází i se
zástupci Městské policie hl. m. Prahy,
účastnících se jednotlivých úklidových
etap především z důvodu, zdali je řidiči
respektováno rozmístěné dopravní značení. Zde bych chtěl požádat o součinnost všechny z Vás, kteří parkujete svoje
automobily na místních komunikacích
a veřejných odstavných plochách, abyste
přeparkováním 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 pokutován, jeho překážející
auto zásadním způsobem brání a omezuje realizaci očisty. O inkriminovaných
datech jednotlivých etap jarního úklidu
komunikací se dozvíte jak na stránkách
aktuálního vydání Novin Prahy 16,
na webových stránkách Městské části
Praha 16, dále hlášením v pravidelných
relacích v místním rozhlase a i prostřednictvím informativních letáků, jež budou
v týdenním předstihu umisťovány za stěrače zaparkovaných automobilů v dané
oblasti, kde bude probíhat nejbližší úklid.
Předem děkujeme za součinnost.
Jarní očistou to ale samozřejmě
nekončí! Ve chvíli, kdy bude dopsán
poslední díl seriálu blokových čištění, začíná celoroční úklid komunikací již bez
dopravních omezení. Radotín je rozdělen
do šesti oblastí, které se v pravidelných,
zpravidla 2týdenních cyklech projíždí
novými úklidovými stroji a ručně dočišťují.

