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Školka se rozroste

Radotínské brownfields dostanou novou tvář

Oblast Benátek zklidněna Mobiliář bude 
v létě hotov

Mimořádné červencové vydání pro Radotín

Prostor bývalé čističky odpadních 
vod (ČOV) v těsné blízkosti areálu 
radotínské základní školy skrýval ob-
rovské nebezpečí, především pro děti. 
Budovy sloužily pro přespávání bezdo-
movců, pro pálení kabelů a další někdy 
až nezákonné činnosti.

Snahu městské části vyřešit neuspo-
kojivou situaci brzdilo komplikované 

majetkové vlastnictví pozemků, bu-
dov a podniku v likvidaci. V devade-
sátých letech přišel starosta Ing. Jiří 
Holub s nápadem přestavby nádrží 

a budov na koupaliště, tato myšlenka 
však nebyla realizována z již uvede-
ných důvodů. 

V průběhu roku 2008 městská část 
ve spolupráci se správou majetku 
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) 
dořešila všechny majetkové potíže 
a podařilo se prosadit likvidaci této 
nejnebezpečnější lokality v Radotíně, 

která se uskutečnila během loňských 
prázdnin. Od roku 2008 začalo vedení 
Městské části Praha 16 řešit, jak dál 
naložit s tímto revitalizovaným pro-

storem nacházejícím se v těsné blíz-
kosti školního a sportovního areálu. 

Ve hře byly dvě varianty. První, kla-
sická parková úprava, jež ale v těsném 
sousedství Berounky a cesty kolem ní 
ztrácí na zajímavosti. S druhým návr-
hem přišel architekt Jan Schlitz, v té 
době spolupracující s městskou částí 
na projektu Místo u řeky. Koupací 

jezero, tzv. biotop, získal podporu ve-
dení radnice a prošel i jednáním v ko-
misích stavební a životního prostředí. 

Stejně jako v jiných částech Prahy 
vzrostl i v Radotíně zájem rodičů 
o umístění dětí do mateřské školy do té 
míry, že by nebylo možné všechny uspo-
kojit, pokud by se Městská část Praha 16 
nerozhodla rozšířit prostory školky.

Další navýšení počtu dětí ve třídách 
už situaci nemohlo vyřešit, počet po-
daných přihlášek dětí z Radotína šel 
vysoko nad kapacitu radotínských 
předškolních zařízení v jejich dosa-
vadní podobě. Vedle formální úpra-
vy, pro kterou bylo na magistrátním 
rejstříku škol zažádáno pro školní rok 
2010/2011 o navýšení kapacity v Ma-
teřské škole Praha – Radotín (MŠ), 
náměstí Osvoboditelů 1367, z původ-
ních 255 dětí na 310 dětí v mateřské 
škole a z 270 jídel na 320 jídel v její 
školní jídelně, tedy bylo třeba reálně 
najít prostor pro dvě nové třídy.

Volba padla na první patro budovy 
bývalých jeslí, která je dnes známa 
spíše jako „Petrklíč“. Kromě zmíněného 
občanského sdružení a praktické školy 
v tomto objektu doposud sídlila i odnož 
Základní umělecké školy Klementa Sla-
vického (ZUŠ). Ta jediná se bude muset 
stěhovat - taneční obor se přemístí do 
prostor Kulturního střediska Radotín 
v domě U Koruny, keramická tvorba 
pak bude využívat zázemí dílny v zá-
kladní škole. Současně vedení radnice 

začalo jednat se zřizovatelem ZUŠ, od-
borem školství Magistrátu hl. m. Prahy, 
o přístavbě hlavní budovy školy tak, 
aby oba zmíněné obory měly zázemí 
ve „svém“. „Sešel jsem se s náměstkyní 
primátora Ing. Kousalíkovou a vedoucí 
oddělení krajského školství Mgr. Něm-
covou a informoval jsem je o těchto 
změnách. Spolupráce se základní 
uměleckou školou je vynikající a školu 
bereme jako naši 
„zušku“. Řešení roz-
šíření prostor budovy 
umělecké školy, která 
je v majetku Městské 
části Praha 16, je jed-
nou z priorit školství 
pro nadcházející vo-
lební období,“ uvedl 
1. zástupce starosty 
Mgr. Miroslav Kno-
tek (ODS). 

V  u v o l n ě n ý c h 
prostorech proběh-
ne během léta re-
konstrukce, jejímž 
cílem je vybudování dvou tříd MŠ 
pro celkem 40 dětí a veškerého po-
třebného sociálního zázemí. Z výbě-
rového řízení, v němž bylo osloveno 
pět stavebních firem a další se při-
hlásily na základě zveřejnění výzvy, 
vyšla vítězně firma ALBET stavební, 

s.r.o. Důležitou podmínkou pro všech-
ny zúčastněné bylo dodržet termín 
dokončení veškerých prací a předání 
nových prostor k 15. srpnu 2010.

„Vzhledem k tomu, že péče o ro-
dinu je jednou z hlavních priorit 
zastupitelů za ODS, rozhodlo se 
vedení radnice pro tuto nemalou 
investici, která zpočátku bude zahr-
novat i platy čtyř nových učitelek. 
Mzdové prostředky od magistrátu 
pak budou dorovnány od ledna roku 
2011. V příštích letech, s výstavbou 

radotínského centra, bude postupně 
adaptována celá budova bývalých jes-
lí na mateřskou školu. Radotín se tak 
vyhne starostem, které mají radnice 
s developerskými projekty, kde se se 
zřizováním nových školek nepočítá,“ 
dodává na závěr Knotek.

„Pořád mi kolem domu v obytné 
zástavbě jezdí spousta aut a přitom 
před domem ani nezaparkuji,“ ozývá 
se v Radotíně v poslední době stále 
častěji s nárůstem dopravy a snahou 
některých řidičů zkrátit si cestu o pár 
minut průjezdem bočními ulicemi.

V červnu se Městské části Praha 16 
podařilo zastavit tyto snahy v oblasti 
Benátek, dosud zatěžované zkracová-
ním si cesty místo zaplněnou Výpado-
vou ulicemi Věštínská a Matějovského. 
Zjednosměrněním sice krátkého, ale 
klíčového úseku Věštínské mezi Matě-
jovského a Kraslickou ulicí se odřízla 

Od poloviny června se v Radotíně ob-
jevují prvky nového mobiliáře. Koncem 
měsíce byla zcela dokončena instalace 
směrovek na důležité cíle, květinových 
košů a laviček, další součásti by měly 
být hotovy během prázdnin.

Kompletní proměna se týká oblasti 
vlakového a autobusového nádraží 
a okolí kostela a radnice. S realizací je 
však spojeno nepohodlí - kvůli de-
montáži stávajícího vybavení a pří-
pravným zemním pracím byla omeze-

   V roce 2007 byla uskutečněna v oblasti 
Sídliště a v části ulice Karlická, vedoucí 
od této lokality směrem na Černošice, 
rekonstrukce a výstavba splaškové a deš-
ťové kanalizace, rozvod plynu a vody.

Součástí této výstavby technické 
vybavenosti (TV), která co do objemu 
finančních prostředků a náročnosti 
z hlediska omezení dopravy z Pobe-
rouní patřila mezi nejsložitější a nej-
větší etapy výstavby TV v Radotíně, 
byla i pěší propojení mezi jednotli-
vými domy. Finanční prostředky na 

tyto cesty nebyly součástí investice 
hl. m. Prahy, vedení MČ Praha 16 se je 
podařilo získat z dotačního programu 
Ministerstva financí ČR. 

V průběhu výstavby komunikací 
na Sídlišti vznikl návrh na rozšíření 
parkovacích ploch v této oblasti. Si-
tuace s parkováním je v Radotíně rok 
od roku složitější. Příval aut ze Stře-
dočeského kraje zaplavuje centrum 
městské části v okolí vlakového ná-
draží, náměstí Osvoboditelů i Sídliště. 

Rozšíření parkování a pěších 
propojení na Sídlišti

Oproti zaběhlým redakčním zvyklos-
tem z předcházejících let, kdy jste v ob-
dobí měsíců července a srpna dostali do 
schránek jedno prázdninové vydání No-
vin Prahy 16, děláme výjimku z důvodu 
velkého množství podstatných informací 
a i na základě četných dotazů na některé 
plánované akce, která radotínská radnice 
připravuje právě na letní měsíce. Chceme 
tak především občanům z levého břehu 
Berounky podat co nejaktuálnější servis 
zpráv z Městské části Praha 16. Pomyslné 
redakční prázdniny se tak letos nekonají. 

Č er vencov ý m v ydá n í m bychom 
chtěli hlavně uklidnit například rodiče 
dětí, které by měly nastoupit v září do 
mateřské školy. Převis poptávky nad 
nabídkou na umístění, zjištěný na kon-
ci dubna a upřesněný počtem odkladů 
školní docházky v průběhu června, bude 
operativně vyřešen ke spokojenosti všech 
radotínských žadatelů, kteří byli se svými 
ratolestmi u zápisu. O tom již blíže člá-
nek „Školka se rozroste“.

Debatu určitě vzbudila dopravní opat-
ření v oblasti Na Benátkách, tak jak je to 
u nově zaváděných věcí již pravidlem. 
Zjedosměrnění další části ulice Věštín-
ské a celé ulice U Jankovky je další krok 
ke zklidňování lokality. Podobný případ 
úpravy dopravního režimu na místních 
komunikacích není v Radotíně ojedinělý 
a již se historicky osvědčil především 
v oblasti kolem sokolovny, na Lahovské  
nebo v okolí základní školy. Úpravou se 
vyřeší dopravně nebezpečná místa a zá-
roveň se legalizuje parkování na komuni-
kaci, kde při obousměrném provozu šířka 
vozovky nesplňovala limit pro odstavení 
vozidla a řidič se při nerespektování to-
hoto pravidla vystavoval možnému posti-
hu od strážníků městské policie. V těchto 
případech však existuje dle dohody určitá 
benevolence v případě, že zaparkované 
auto nebrání plynulosti silniční dopravy. 
Více v textu nazvaném „Oblast Benátek 
zklidněna“. Zástupce samosprávy nyní 
ještě čeká složité komplexní řešení par-
kování na území Radotína, jelikož ně-
které lokality (viz plocha před prodejnou 
Albert) slouží jako záchytné parkoviště 
pro řidiče z Prahy – západ.

Velký zájem o informace je v případě 
revitalizovaného pozemku bývalého are-
álu čističky odpadních vod za II. stupněm 
základní školy. Této záležitosti je věnován 
zajímavý článek „Radotínské brownfields 
dostanou novou tvář“. Nezasvěceným 
mohu podat informaci, že jestli vše pro-
běhne podle předpokladů, tak napřesrok 
bychom se zde mohli koupat v přírodním 
biotopu – jezírku s potřebným zázemím. 
Krásné léto a čas dovolených!

K o m u n á l n í 
volby se pozvolna 
blíží a politické 
strany a skupiny 
l idí  př ipravují 
svoje programy 
a taktiku, jak svo-
je spoluobčany 
oslovit. Mnozí 

z nich se snaží poučit z květnových 
parlamentních voleb. Myslím však, 
že volit „svoje“ zástupce do místních 
zastupitelstev je pro občany daleko 
adresnější než v prvém případě, už 
z důvodu, že každý má možnost vidět, 
co se v předchozím funkčním období 
v místě podařilo či nikoliv nebo jak 
dotyčný kandidát vystupuje. Proto vo-
lební komunální programy a předvo-
lební rétorika bývá věcná a korektní. 

Dost mne proto překvapilo počíná-
ní určité skupiny lidí, kteří zakládají 
v Radotíně sdružení jedné z „úspěš-
ných květnových“ politických stran 
a programovou prázdnotu vyplňují 
zaručenými informacemi ve stylu 
jedna paní povídala. Že vznikl 
politický konkurent, je v demokratic-
ké společnosti v pořádku, splňuje-li 
kritéria, o nichž jsem již psal – věc-
nost a korektnost, a to především pro 
občany, jelikož mají možnost výbě-
ru. Udivilo mě však to, že se jedná 
o lidi, kteří v předcházejícím období 
s radotínskou radnicí spolupracovali 
nad některými otázkami výstavby 
dopravních staveb silničního okruhu. 
Tato skupina si určitě nemůže stěžo-
vat na nekorektní přístup zástupců 
samosprávy, že by nedostávala poža-
dované informace nebo že bychom 
zpochybňovali od nich získané pod-
něty. Ale k věci. Někteří zástupci této 
skupiny si vzali na „paškál“ kultivaci 
bývalého problematického průmys-
lového areálu při ulici U Jankovky 
a výstavbu haly, kde je dnes prodej-
na sportovního zboží firmy Adidas. 
Především v případě výstavby haly 
hovoří o domnělém „klientelizmu“ 
mezi radnicí a investorem. Věci se 
mají následovně. Investor stavěl pře-
vážnou část haly bez stavebního po-
volení, jelikož v termínu nedodal ně-
která souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů. Z důvodu, že neuposlechl 
výzvy k přerušení činnosti, byla firmě 
odborem výstavby udělena pokuta 
čtvrt milionu Kč (v porovnáním s tím 
připomínám např. pokutu uloženou 
firmě Metrostav báňským úřadem za 
loňské propadnutí části tunelového 


