
RADOTÍN 2006 – 2010 V KOSTCE
» Stabilizace rozpočtu přes probíhající hospodářskou krizi
» Restrukturalizací Úřadu MČ Praha 16 – meziroční úspora cca 8. mil Kč
» Zásluha na urychlení dostavby Pražského okruhu 
» V době výstavby Pražského okruhu minimalizace dopadů stavby a prosazení zvýšení protihlukových stěn
» Výstavba technické vybavenosti v objemu přes 330 mil. Kč včetně dopravně nejsložitějšího úseku ulice Karlické
» Úplné dokončení protipovodňových opatření
» Výstavba sportovní haly
» Rozšíření kapacity mateřské školy o 65 míst
» Rekonstrukce a modernizace školních a předškolních zařízení
» Domácí nouzové hlásiče umožnily setrvat desítkám seniorů v jejich přirozeném prostředí a zachránit životy
» Dopravní opaření k ochraně chodců – zpomalovací prahy, bezpečnostní ostrůvky, měřiče rychlosti, 

bezbariérové přechody a zjednosměrňování ulic
» Posílení bezpečnosti občanů – rozšíření městského kamerového systému, výstavba nového dopravního hřiště, 

preventivní programy jako Bezpečné jaro a podzim a preventivní přednášky pro seniory i nejširší veřejnost
» Zahájení rozsáhlé modernizace domů ve vlastnictví MČ a dokončení prodeje bytového fondu nájemníkům
» Rozšíření stávajících a zavedení nových kulturně společenských akcí

         »   Kvalitnější spolupráce Policie ČR a Městské policie
     »   Vytvoření zázemí pro činnost klubu pro neorganizovanou mládež
    » Zkvalitnění služeb úřadu pro občany (CZECH POINT, prodloužená pracovní doba i úřední hodiny,
         informovanost prostřednictvím Novin Prahy 16,  2. nejlepšího webu v Praze – www.praha16.eu, 
         facebooku a informacemi do e-mailů)

» Zefektivnění činnosti Technických služeb Radotín včetně pořizování nové techniky
» Podpora volnočasových organizací grantovými programy MČ Praha 16 (rozděleno více jak 3,5 mil. Kč)
» Rozšíření činnosti Pečovatelské služby Radotín
» Výsadba desítek vzrostlých stromů a zeleně, revitalizace parkových ploch
» Rozšíření blokového čištění
» Nová veřejná sportoviště, dětská hřiště, in-line stezka
» Kompletní obnova městského mobiliáře
» Prohlubování kulturní spolupráce s městem Burglengenfeld
» Levný a přístupný internet pro domácnosti

     » Pořádání lyžařského zájezdu pro děti o jarních prázdninách


