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Slovo starosty
Kupní smlouvu na prodej pozemků, 

na nichž se v nejbližší době začne stavět 
první etapa Centra Radotín, schválilo 
Zastupitelstvo městské části Praha 16 
v pondělí 26. října na svém mimořád-
ném zasedání. Po patnácti letech pří-
prav se začne s vlastní realizací první 
etapy „Centra Radotín“.

Celkem jde o více než 6 tisíc metrů 
čtverečních, k nimž ve svěřené správě 
vykonává vlastnická práva městská 
část a které podpisem smlouvy pře-
jdou do vlastnictví společnosti Resi-
dence Radotín Jedna, s.r.o. Postou-
pení právních vztahů vychází z již 
podepsané smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, kterou radotínská radnice 
uzavřela s investorem – společností 
VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. 
ke konci roku 2013.

Stavební povolení k tzv. Revita-
lizaci Centra Radotín – Etapa A, 
ul. Na Betonce bylo vydáno 10. srpna 

Vizualizace etapy A, pohled od ulice Na Betonce
2015. První etapu tak firmy zahájí 
ještě letos. Půjde o komplex pěti 3- až 
5podlažních bytových domů podél 
ulice Na Betonce a část obchodní 
třídy vedoucí kolem Alberta až k po-
toku. Ve všech objektech tak vznikne 

75 nových bytů. 
Na začátku listopadu se začne s de-

molicí nepotřebných objektů mezi 
ulicemi Na Betonce a Jaspisovou, 
tedy na ploše původně využívané jako 

Centrum Radotín má definitivně zelenou

V některých z obecních bytů Městské 
části Praha 16 je třeba snížit hladinu 
radonu obsaženého ve vzduchu. V ná-
vaznosti na prováděná měření a jejich 
vyhodnocení se volilo nejlepší možné 
řešení. K jeho realizaci by mělo dojít 
v průběhu příštího roku.

Vzhledem k tomu, že ve zmíněných 
bytech nedochází ke kumulaci radonu 
vzlínajícího z podloží stavby, ale ze 
stavby samotné (ze strusky, která byla 

Řešení radonu 
v obecních bytech

V Radotíně tento podzim proběhly 
nebo jsou připraveny úpravy komuni-
kací, které by měly zvýšit bezpečnost 
chodců a usnadnit cyklodopravu. Jed-
na z nich se týkala chybějícího propoje-
ní chodníků ve Vrážské ulici, další dvě 
cyklistické trasy směrem na Černošice.

Díky podnětu Městské části Praha 16 
se po letech podařilo vyřešit nedosta-

tečné zabezpečení chodců ve Vrážské 
ulici mezi křižovatkami s ulicemi 
U Jankovky a Prvomájová (výjezd 
z tunýlku pod železniční tratí). Nová 
dopravní opatření, které zde instalova-
la Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy (TSK), tu podél oplocení firmy 

STAHL vytvořily nový koridor pro 
chodce. TSK je mohla realizovat i dí-
ky projektu BESIP, z něhož je možné 
financovat drobnější, lokální úpravy 
důležité pro bezpečnost chodců.

Během posledních dvou zářijo-
vých dnů se tak podařilo instalovat 
sloupky, které spolu s vodorovným 
značením chrání trasu pro pěší. Ta 

vede přímo u plo-
tu – není vy výšena 
nad vozovku, takže 
ne jde  o  chod n í k . 
Zde to však nevadí, 
p r o t o ž e  o c h r a n u 
tvoří nejen samo do-
pravní opatření, ale 
i parkující auta, která 
koridor od frekvento-
vané silnice dostateč-
ně izolují. Směrem 
do ulice U Jankovky 
je instalován pruh 
o z v u č n é h o  n á -

střiku (při nájezdu na něj kola auta 
drnčí). Navíc zde byla nastříkána 
„zebra“, kterou posílil jeden city blok 
(betonové svodidlo). Vozidla, která 
vjíždějí z vedlejší ulice do křižovatky, 
mají díky tomu lepší výhled a nemusí 

Pro chodce a pro cyklisty

Vážení čtenáři, 
ráda bych vás 
pozvala na pro-
cházku k nám, 
n a  Z b r a s l a v . 
Podzimní barvy 
vltavského údolí 

můžeme letos obdivovat i z nových 
míst. Podařilo se nám dokončit 
úpravy vstupního prostranství do 
Městského domu v ulici U Malé 
řeky. Věříme, že proměnu ocení 
zejména svatebčané a návštěvníci 
kulturních pořadů v Divadle Jana 
Kašky. Stupňovitá plocha sjedno-
cená kamennou dlažbou je dopl-
něna rampou pro bezbariérový 
vstup, lavicí pro posezení, stojany 
na kola a veřejným osvětlením. 
Okrasný strom, který bude vysa-
zen koncem listopadu, věnujeme 
900. výročí našeho města. Za 
delší návštěvu stojí proměněný le-
sopark Belveder. Charakter tohoto 
významného místa se pohybuje 
na hranici mezi divokou přírodou 
a uměle vytvořeným městským 
parkem. Revitalizace lesoparku 
vycházela z potřeby obnovit neu-
držované území jako klidné místo 
s rozmanitou zelení a zajímavou 
architekturou. Rekonstrukcí pro-
šly cesty i vodoteče, byla vytvoře-
na nová odpočinková místa a vy-
hlídky, altány a studánky. Velkým 
překvapením je kosatcové jezírko 
v dříve zanedbaném zákoutí. Ur-
čitě se přijďte podívat!

Z druhého břehu Berounky 
se zájmem sledujeme vývoj pro-
jektu Centrum Radotín. I když 
se projekt stále upřesňuje, je již 
nyní zřejmá úspěšná snaha o vy-
tvoření kvalitního městského 
bydlení – obytného prostředí, kte-
ré bude bezpečné, živé a krásné. 
K nakročení realizace první etapy 
gratulujeme všem obyvatelům 
Radotína. V tomto směru Zbraslav 
poněkud zaspala a s úkolem sta-
novit koncepci rozvoje města jsme 
teprve na začátku. Budeme rádi, 
když se s námi o své zkušenosti 
radotínští sousedé podělí.

Přeji Vám hezké podzimní dny. 

Topolová alej, kvůli které je už ně-
jakou dobu uzavřena část cyklostezky 
na břehu Berounky, se dělí mezi rado-
tínský a černošický katastr. Velkou část 
stromořadí má ale ve správě Povodí 
Vltavy, s.p. 

Zástupci obou radnic i státního 
podniku se počátkem října sešli, aby 
se, s vědomím významu tohoto pří-
rodního prvku, dohodli na společném 
postupu. Z jejich jednání vyplynula 
základní představa o koncepčním 

Co bude 
s topolovou alejí? 

Mám velkou radost, když registruji 
a osobně i v idím, že se podaří něco 
zajímavého zorganizovat , udělat či 
vzkřísit k životu. Něco, co lidem přinese 
radost, potěšení a v mnoha případech 
i potřebné poučení a inspiraci. V přípa-
dě nesoutěžního festivalu amatérských 
divadel – Radotínské radosti, který se 
konal o víkendu 7. a 8. listopadu již po 
sedmé, určitě tak mohu napsat. Dnes se 
jedná již o tradiční nabídku zajímavého 
kulturního programu pro diváky a zá-
jemce o divadlo nejen ze severozápad-
ního předměstí hlavního města Prahy či 
z Poberouní, ale v mnoha případech i pro 
nadšence z daleko větších dálek. 

Zcela si uvědomuji fakt, že bez 
správných a zapálených lidí, kteří vě-
nují spoustu svého volného času tomu, 
aby podobné tradice vznikly, to prostě 
nejde. Jsem rád, že tací lidé v Radotíně 
a v divadelním souboru Gaudium jsou. 
Lidé, kteří mají snahu vložit úsilí do 
přípravy, samotné organizace festivalu 
a nakonec i do realizace přehlídky, která 
jim následně přinese zasloužené pocity 
zadostiučinění, a to především v podání 
potlesku příchozích malých i velkých ná-
vštěvníků divadelních představení.

Podobných akcí v rámci celé Prahy 16, 
na nichž je organizačně „podepsána“ celá 
řada dobrovolníků a obětavých lidí, bude 
do konce roku ještě mnoho a s příchodem 
závěru roku a s adventním časem se jejich 
frekvence bude ještě stupňovat. Nejinak 
tomu bude i v Radotíně. Již koncem listo-
padu nás čeká ve velkém sále kulturního 
střediska v domě U Koruny slavnostní 
vernisáž a výstava Kruhu radotínských 
výtvarníků; další milá akce, jež nás pro 
změnu zavede do světa převážně ama-
térských výtvarníků, kteří každoročně, 
bezmála více jak třicet let, prezentují svoje 
malby a plastiky. Po ukončení výstavy nás 
čeká pověstný advent a s ním čtyři kon-
certy věnované předvánočnímu rozjímá-
ní. Již nyní se můžeme těšit na program, 
v jehož rámci vystoupí špičkoví, meziná-
rodně uznávaní umělci jako je sopranist-
ka Markéta Mátlová, sólista Národního 
divadla Jaroslav Březina anebo kytarový 
virtuos profesor Štěpán Rak, s nímž bu-
deme moci dodatečně oslavit jeho letošní 
významné životní jubileum. 

No a kdo bude chtít, může 13. pro-
since přijít před radotínskou radnici na 
Vánoční trhy anebo na 2. svátek vánoční 
si zpříjemnit slavnostní chvíle poslechem 
tradičního koncertu mobilní zvonohry 
zvonaře Petra R. Manouška zakončený 
slavnostním ohňostrojem. 

Ještě jednou děkuji všem spoluorga-
nizátorům a s Vámi se všemi se těším 
na viděnou při některé z uvedených akcí. 
Pohodový podzim.


