
RADOTÍN    2006 - 2010
Městská část Praha 16 - pohodové místo k životu

Čtyřleté volební období se pozvolna chýlí k závěru 
a to je vhodná doba k rekapitulaci, co se za tento čas 

podařilo či nepodařilo realizovat. Příloha, kterou dostáváte do rukou, by měla sloužit jako 
přehledný průvodce obdobím let 2006 až 2010 a být podkladem pro vystavení hodnocení 
pro činnost radotínské radnice.

Při svém nástupu do funkce radotínského starosty jsem věděl, že mne s mými kolegy 
z Rady městské části Praha 16 nečeká jednoduchá práce a procházka růžovým sadem. 
Výsledek komunálních voleb z podzimu roku 2006, z nichž pro nás vzešel silný mandát od 
Vás, radotínských občanů, a tehdy předložený program nás zavazovaly k usilovné práci. 
Výsledky práce a čtyřletého snažení jsou obsahem tohoto materiálu, který mapuje, co  
nejdůležitějšího se  za čtyři roky v Radotíně změnilo a událo. Věřím, že  nejen z mého 
pohledu, ale i pro většinu z Vás se jedná o změny převážně pozitivní.

Asi nejvýznamnější a nejviditelnější změnou, která se z hlediska realizace táhla celým 
čtyřletým obdobím, byla výstavba gigantických dopravních staveb Pražského okruhu 
a realizace protipovodňových opatření. Obě díla dnes po dokončení znamenají pro 
mnoho radotínských občanů klidnější život, přitom bylo dopředu jasné, že vlastní průběh 
výstavby omezí na řadu měsíců stovky spoluobčanů. Pravidelná jednání s investory akcí a 
se zhotovitelskými firmami, z důvodu minimalizace dopadu jejich výstavby na okolí, vedla 
k zásadním stanovením objízdných a dopravních tras pro závoz materiálu, k jasnému 

stanovení rozsahu objemu a četnosti přepravy a harmonogramu 
prací. Jelikož se jednalo v historii Radotína o největší investiční akce, 
je jasné, že se průběh staveb neobešel bez různých problémů, které 
nešlo vždy předvídat. Už z toho důvodu, že Městská část Praha 
16 nebyla investorem. Přesto aktivní přístup zástupců samosprávy 
zásadně pomohl k plynulému a co nejrychlejšímu průběhu obou 
akcí a v případě Pražského okruhu i ke zvýšení protihlukových stěn 
na estakádě přes údolní nivu řeky Berounky, které by měly vzdušnou 
čarou nejbližší objekty ochránit od případné zvýšené intenzity 
zvukové zátěže. 

Samospráva se ale musela poprat i s výzvami neplánovanými. V prvním roce byla Rada 
MČ postavena před nelehký úkol, a to provést zásadní úsporná opatření z důvodu státem 
nedostatečného finančního krytí výkonu státní správy a stabilizovat rozpočet Městské části 
Praha 16. Zadání bylo jasné, provést takové kroky, jenž povedou k úspoře, ale z hlediska 
kvality poskytovaných služeb je občan nepostřehne. Pětiměsíční interní organizační, 
personální a procesní audit znamenal logické zeštíhlení stavu zaměstnanců a další 
optimalizační organizační kroky, které vedly k zefektivnění chodu úřadu i dalších zřizovaných 
organizací. Výsledkem je každoroční úspora v provozních nákladech cca 8 milionů Kč.  

A to jsme na podzim roku 2006 ještě netušili nic o blížící se hospodářské krizi, dopadnuvší 
vedle soukromého sektoru i na státní instituce. Všechny pražské městské části situaci 
okamžitě pocítily zkrácením dotací od hlavního města Prahy, které tímto reagovalo na 
aktuální ekonomický stav a nižší daňový výnos. Zkrácený příjem se nám, zástupcům 
radotínské samosprávy, však podařilo nahradit čerpáním účelových finančních prostředků 
ze státních fondů z Ministerstva financí ČR (sportovní hala, fotovoltaické panely), 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (vybavení sportovní haly) a v letošním 
roce i z Ministerstva zemědělství ČR v případě souběhu financování výstavby technické 
vybavenosti v oblasti Viniček, kdy se z ministerských peněz konkrétně zainventuje dešťová 
a splašková kanalizace. Zbytek, tedy plynofikace, rozvod vody, chodníky a komunikace 
budou financovány z rozpočtu magistrátního Odboru městského investora. A další 
projekty, které by měly zpříjemnit život radotínských občanů, jsou připraveny na čerpání 
prostředků ze strukturálních fondů EU (přírodní koupaliště, Místo u řeky, rozšíření zázemí 
kulturního střediska o suterénní prostory na klubovou scénu aj.). V roce 2008 se Radotínu 
poprvé v historii podařilo s kladným výsledkem zúčastnit i „porcování medvěda“, tedy 
získat peníze z rezervy ze státního rozpočtu. 

I přes výše uvedené ekonomické problémy se za čtyři roky podařilo získat historicky 
nejvíce vlastních přímých investic, za které městská část mohla zrealizovat celou řadu 
záměrů. V mnoha případech šlo o účelové dotace, které po získání musely být použity 
pouze na konkrétní vázanou věc a nemohly být přeneseny na jiné projekty (např. 
účelová dotace od hlavního města na výstavbu sportovní haly nemohla být využita 
na budování kanalizace nebo na jiný záměr). Na výstavbu technické vybavenosti 
(kanalizaci, plynofikaci, rozvod vody a komunikace) směřovala za čtyři roky do Radotína 
souhrnná investice ve výši přes 330 miliónů Kč. V součtu s investicemi městské části se 
jedná o cifru skoro půl miliardy. Je to hodně, nebo málo? V případě výstavby technické 
vybavenosti mohu s veškerou pokorou říci, že se nám nepodařilo splnit slib jejího 
dokončení ve zbývajících částech Radotína, ale např. v roce 2009 měl magistrátní Odbor 
městského investora na budování této infrastruktury v rozpočtu na celou Prahu necelých 
300 miliónů Kč a naší městské části se z tohoto balíčku podařilo odloupnout 40 miliónů Kč, 
tedy okolo 14 %. V letošním roce to v rozpočtu hlavního města není o nic lepší, přesto 
se díky souběhu financování s ministerskými prostředky, o kterých jsem psal výše, v 
Radotíně proinvestuje dalších 120 milionů Kč. Rovněž se podařilo rozkrýt několik složitých 
majetkoprávních poměrů na dotčené pozemky, jejichž nevyřešení dříve bránilo postupu 
výstavby technické vybavenosti. Je to hodně, nebo málo? I já bych byl šťastný, kdyby se 
tato kapitola, která se táhne od roku 1990, již uzavřela.   

Poslední čtyři roky se nesly i v duchu návaznosti na úspěšnou práci z předcházejících 
funkčních období, kdy v křesle starosty seděl Ing. Jiří Holub a následně Hana Žižková. 
Předání pomyslné štafety bylo a stále je pro mne i pro všechny členy rady velmi zavazující 
výzvou. Troufám si říci, že především kontinuita na radnici je důležitou devizou, která 
vedla k rozvoji Radotína oproti jiným městským částem. Kontinuita lidí, kteří dlouhodobě 
žijí mezi Vámi, znají místní problémy a významně pracují pro Radotín třeba i bezplatně 
v neziskových volnočasových organizacích jako činovníci, trenéři mládeže atd. Lidí 
majících upřímný vztah k Radotínu. 

Během zmiňovaných osmačtyřiceti měsíců jsme se s kolegy z Rady MČ Praha 16 snažili 
systematicky a rovnocenně dělat rozhodnutí a řešit záměry pro všechny věkové skupiny, 
počínaje našimi seniory až po ty nejmenší, ve všech oblastech dění, od školství až třeba po 
dopravu, tak aby se v Radotíně všichni cítili spokojeně a opravdu jako doma. Snažili jsme 
se dělat rozhodnutí racionální. Ukázali jsme, že jsme schopni flexibilně reagovat na aktuální 
potřeby radotínských občanů jako například v poslední době bleskově realizované 
rozšíření kapacity mateřské školy o 50 míst během dvou prázdninových měsíců, kterým 
jsme reagovali na zvyšující se poptávku na umístění dětí do předškolního zařízení. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Vám všem, kteří jste nám v naší práci drželi 
palce. Doufám, že jsme Vaši důvěru nezklamali. Chtěl bych samozřejmě poděkovat i všem 
zastupitelům, kteří ve volebním období 2006 až 2010 pracovali v nejvyšší rozhodovací 
instanci, a to v Zastupitelstvu MČ Praha 16. Poděkovat bych chtěl i členům komisí a výborů 
pracujících při Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 16, jelikož výstupy a doporučení vycházející 
z jejich jednání jsou vždy při rozhodování a přijímání usnesení nás, členů rady, velice důležitá. 
Rovněž bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli s nějakým podnětem, i když 
byl třebas kritický, ale konstruktivní. Je potřeba si uvědomit, že jsme s převážnou většinou 
z Vás na stejné lodi se společným zájmem – rozvíjet Radotín. 

   

+ rozšíření kapacity předškolních zařízení 
+ domácí nouzové volání pro seniory
+ modernizace předškolních a školních areálů
+ technická vybavenost za 338 mil. Kč
+ meziroční úspora 8 mil. Kč na provozu
+ vlastní investice cca 150 mil. Kč
+ rozšíření kulturních projektů
+ protipovodňová opatření
+ privatizace bytového fondu
+ likvidace čističky odpadních vod v ulici K Lázním
+ sportovní hala
+ rozšíření pečovatelské služby

- nedokončení technické vybavenosti (cca 250 mil. Kč)
- zrušení jeslí na základě malého zájmu radotínských 

občanů (ale úspora 1,5 mil. Kč a prostor pro jednu třídu MŠ)


