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Slovo starosty Biotop předčil všechna očekávání
Slavnostní otevření biotopu na konci 

června splnilo sen několika generací 
radotínských občanů o koupališti 
v městské části. Během krátké doby si 
nové zařízení získalo fanoušky ve všech 
generacích. 

„Konečně jsem se po 50 letech do-
čkala a doufám, že si to ještě užiju,“ 
sdělila s úsměvem členka místního 
Sokola s dovětkem, že musí koupaliště 
obejít, protože potkala spoustu zná-
mých, co dlouho neviděla. 

„V posledním školním týdnu se 
uzavřela dlouhá, více jak šestiletá ces-
ta přeměny bezpečnostně problema-
tické lokality v blízkosti radotínské 
základní školy, kde stávala nefunkční 
čistička odpadních vod, na místo, kte-
ré se naopak stává vyhledávaným cí-
lem návštěv rodin s dětmi. Jsme rádi, 
že podle ohlasů drtivá většina občanů 
přijala biotop kladně. Koupaliště tak 
zapadlo do koncepce rozvoje Radotí-

na jako spokojeného místa k životu, 
se širokou škálou možností volnoča-
sového vyžití,“ říká starosta městské 
části Mgr. Karel Hanzlík. 

Biotop je zatím otevřen v režimu 

předčasného užívání z důvodu dokon-
čování zázemí koupaliště. To by mělo 
být zcela hotovo v druhé půli srpna. 
Městská část má prozatím koupaliště 
propůjčené od hl. m. Prahy a provo-
zuje ho prostřednictvím obecně pro-
spěšné společnosti Radotínská, která 

Opravy ve školách i na hřištích
Další úpravy areálu radotínské zá-

kladní školy se rozběhly od poloviny 
července. A nemalé. Ve stavbu se změ-
nil i suterén Základní umělecké školy 
Klementa Slavického. Souběžně s tím 
dostala dvě veřejná hřiště nový povrch.
Základní škola – školní dvůr, skříň-
ky v šatnách

Nejrozsáhlejší stavební činnost 
zasáhne venkovní prostory školního 

areálu. Poté, co byl stržen betonový 
povrch starého přístupového schodiš-
tě k budově II. stupně základní školy, 
začaly se budovat schody nové. Ty 
budou mít standardní sklon i délku 

schodnice (nebude třeba na nich pro-
tahovat krok) a v polovině je rozdělí 
podesta. Polovina schodů směrem ke 
školní jídelně se změní na dřevěné 
amfiteátrové sezení.

„Jde o dlouhodobější záměr, který 
se daří realizovat díky narychlo zís-
kané dotaci od Hlavního města Prahy 
z programu, který byl především za-
měřen na zvyšování kapacit školních 

a předškolních zařízení 
v pražských městských 
částech. Rekonstrukci, 
jež začínala být velice po-
třebná z důvodu reálného 
stavu schodiště a pocho-
zích cest, tak nemusíme 
hradit z prostředků měst-
ské části. Získali jsme cel-
kem čtyři miliony, které 
výrazně změní prostředí 
pro radotínské školáky,“ 
uvedl Mgr. Karel Hanz-
lík, starosta Městské části 
Praha 16. 

„ Nové  n e bu d e  j e n 
vstupní schodiště, které 

bude rozdělené na vstupní část a plo-
chy k sezení, ale také bezbariérový 
přístup, stání pro kontejnery, školní 
dvůr s dvěma hřišti na street basket, Ing. Milan Bouzek
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Investiční činnost 
v Radotíně

Vedle stavebních akcí probíhajících 
ve školských zařízeních a na hřištích 
je letošní léto v Radotíně rušné i na 
dalších místech – pokračuje výstavba 
inženýrských sítí, zatepluje se plášť 
radnice, dokončeny již byly stavební 
zpomalovací práh u sokolovny a provi-
zorní zajištění lávky přes Berounku. 

Práce pod lávkou pro pěší začaly 
ještě před koncem školního roku 
přesunem naplavenin v Berounce

J a k  j s m e  j i ž 
informovali veřej-
nost v NP16 v čísle 
7-8/2013, rozhodlo 
Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy dne 20.6.2013 
o  p o ř í z e n í  n o v é 
z mě ny ú z e m n í ho 
plá nu lok a l i t y na 
soutoku Vltavy a Be-
rounky na základě 

podnětu radotínské radnice a petice místních 
a lahovických občanů. Z podnětu Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy vznikla 
v listopadu pracovní skupina složená ze zá-
stupců tohoto subjektu, MČ Praha – Zbraslav 
a MČ Praha 16. Za naši MČ jsem byl z po-
věření Rady městské části delegován do 
pracovní skupiny osobně já. Bylo rozhod-
nuto, že rekreační oblast na soutoku Vltavy 
a Berounky bude řešena ve dvou studiích. 
První studie bude řešit pouze oblast na levém 
břehu Berounky tj. radotínskou část mezi 
ulicí Výpadovou a řekou Berounkou, a bude ji 
zadávat a projednávat naše městská část. Dru-
hou studii, která bude zahrnovat celý soutok 
Vltavy a Berounky, včetně zbraslavské strany 
Berounky, bude zpracovávat Institut plánová-
ní a rozvoje hl. m. Prahy. Na základě podnětů 
jednotlivých členů pracovní skupiny zpraco-
vala MČ Praha 16 materiál nazvaný „Zadávací 
dokumentace podkladové studie - Sportovně 
rekreační areál Radotín“, který obsahuje zása-
dy a požadavky na vypracování urbanistické 
studie, včetně vyhodnocení proveditelnosti 
záměru jak z hlediska finančního, tak z hle-
diska majetkových poměrů. Základním pod-
kladem pro vyhotovení studie je alternativní 
návrh řešení tohoto území předložený na 
MHMP naší městskou částí, který zahrnuje 
ochranný přístav pro pražskou lodní flotilu 
(vznikne zvětšením stávajícího přístavu) 
a sportovně přírodní park se systémem 
cyklo a in-line stezek. V současné době do-
chází k vyhodnocování podaných nabídek 
v rámci vypsaného výběrového řízení na 
zpracovatele urbanistické studie. Termín 
pro zpracování studie je stanoven do konce 
října letošního roku. Zájemci o spolupráci na 
projednávání této studie se mohou přihlásit 
u autora tohoto článku.

V čísle 3/2014 NP16 jsme informovali rado-
tínskou veřejnost o nutnosti provizorního po-
depření lávky přes Berounku z důvodu časově 
náročné přípravy a realizace opravy lávky či 
výstavby nové lávky. Provizorní podepření 
bylo realizováno specializovanou firmou JHP 
mosty v průběhu měsíce července. Po předání 
stavby byly částečně odstraněny betonové 
zábrany na obou koncích lávky a umožněn 
snadnější průchod pro cyklisty a maminky 
s kočárky. Na jednání s náměstkem primátora 
hl. m. Prahy Jiřím Vávrou bylo dohodnuto, že 
Magistrát hl. m. Prahy převezme do svojí ges-
ce jak přípravu, tak realizaci opravy či výstav-
by nové lávky, včetně zpracování projektové 
dokumentace, vyhlašování výběrových řízení 
i financování stavby.

Léto a prázdniny se chýlí pomalu ke svému 
závěru. Rovněž čas dovolených. V mnoha 
případech se říká o tomto období, že se jedná 
o tzv. „okurkovou sezonu“ z důvodu, že se sni-
žuje intenzita různých aktivit oproti standardu 
zbytku roku. Ne tak to úplně koresponduje 
s investičními akcemi, které díky uvolněným 
prostředkům z rozpočtu a nebo získaným 
formou dotací uvolňují jednotlivé samosprávy 
na potřebné záměry plánované právě v době 
prázdnin, kdy provádět některé akce je tech-
nicky a organizačně podstatně jednodušší. 
Nejinak je tomu letos i v případě Městské 
části Praha 16, kde radotínská radnice reali-
zuje v průběhu července a srpna hned několik 
akcí. Významně pokračují i stavby, kde je 
investorem hl. m. Praha. Asi nejvýznamnější 
záležitostí je pokračování výstavby technické 
vybavenosti: po dokončení ulice Jelenovské 
začala firma Čermák a Hrachovec a.s. s reali-
zací splaškové a dešťové kanalizace v Otínské 
ulici. Výstavba infrastruktury se rovněž chýlí 
k závěru v ulici Javořické a Dehtínské. Ve 
spolupráci s hl. m. Prahou, které je investorem 
celého projektu, finišuje i dokončování vnitř-
ku objektu (sociálního zázemí) přírodního 
koupaliště. Dalším významným počinem je 
rekonstrukce schodiště a pochozích úseků, 
včetně vnitrobloku na II. stupni základní ško-
ly. Tato akce se realizuje díky narychlo získa-
né dotaci ve výši 4 milionů Kč od hl. m. Prahy 
z programu především zaměřeného na zvyšo-
vání kapacit školních a předškolních zařízení 
v městských částech. Rekonstrukci, jež začínala 
být velice potřebná, z důvodu problematického 
stavu schodiště a pochozích cest, tak radotínská 
radnice nemusí hradit ze svých prostředků. Ško-
láci při svém nástupu do nového školního roku 
1. září již půjdou po nových schodech, budou si 
moci zahrát na nových hřištích basketbal anebo 
v odpoledních hodinách využít dětské hřiště 
s herními prvky na rozšířené zeleni. Počátkem 
srpna byla zahájena další etapa zateplování 
objektů ve vlastnictví radotínské samosprávy 
v lokalitě Sídliště. Konkrétně se jedná o bytové 
domy čp. 1065 až 1068. Akce, jež je zohledněna 
v rozpočtu na letošní rok, by měla skončit v půli 
listopadu. Zateplení se provádí i na objektu rad-
nice v ulici Václava Balého, a to díky získaným 
státním prostředkům z Ministerstva životního 
prostředí. Na přelomu července a srpna byla 
modernizována dvě multifunkční hřiště pro 
míčové hry na Sídlišti a v Radkovské ulici. Byl 
dokončen bezpečnostní přechod v Prvomájové 
ulici pod sokolovnou. Vzhledem k tomu, že 
žákovské sportovní oddíly radotínského Sokola 
mají největší dětskou základnu, bylo to opravdu 
záhodno, především z důvodu velké frekvence 
malých sportovců. Dále se připravuje výběr 
zhotovitele na realizaci chodníku a veřejného 
osvětlení ke „statkovým“ domům ve Výpadové 
ulici. Zde by stavební činnost mohla být zahá-
jena koncem září. O celé řadě výše uvedených 
stavebních akcí a jiných zajímavostech se 
podrobněji dočtete v článcích tohoto vydání 
Novin Prahy 16. Krásný zbytek prázdnin přeje 
za redakční radu

Výsledky druhé elektronické aukce 
pro občany a podnikatele v regionu 
Prahy 16 uspořádané radotínskou 
radnicí ve spolupráci se společností 
eCENTRE opět příjemně překvapily.

Všichni přihlášení dosáhnou díky 
aukci úspory nákladů, a to u obou 
soutěžených komodit. V případě 
elektřiny dosahuje průměrná úspo-
ra 16,49 %, u plynu je to dokonce 
26,46 %. A na další snížení nákladů 
o desítky tisíc ročně se díky aukci těší 
i samotná radotínská radnice.  

Podrobnosti přineseme v příštím 
vydání NP16.

2. e-aukce pro občany
a podnikatele


