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Slovo starosty

Zimní údržba 
2014-2015

V prosincovém čísle Novin Prahy 16 
jsme přinesli informaci o zimní údržbě 
v Radotíně, tentokrát se podíváme, jak 
probíhá v ostatních městských částech 
správního obvodu Praha 16.
Zbraslav
Při provádění zimní údržby místních 
komunikací ve správě MČ Praha – 
Zbraslav se oproti loňskému roku nic 
nezměnilo, postupuje se podle platného 
Plánu zimní údržby schváleného měst-
skou radou (najdete jej na radničních 

Podzim ve znamení stavebního ruchu
Opravený most, další část hotových 

sítí, další zateplené obecní domy a sta-
vebně připravené místo pro podzemní 
kontejnery. To vše se v Radotíně zvlád-
lo během podzimních měsíců.

Silniční můstek přes Radotínský 
potok v ulici Prvomájová se opravoval 
od 15. září. Ten den, ještě za obousměr-
ného provozu, firma BM Construction 
spol. s r.o. začala bourat jeho narušené 
krajové části. Posléze, když byly vedle 
říms bourány již i konstrukce zábrad-
lí, zde došlo k dočasné úpravě doprav-
ního režimu (zjednosměrnění).

Celá oprava obnášela otryskání 
původních konstrukčních část í , 
jejich doplnění novým armovaným 
betonem (výztuž říms je ocelová), 
přezdění kamenných křídel můstku 
a osazení nového zábradlí, a to i nad 
potrubí, které překlenuje potok v blíz-
kosti mostového tělesa. Upravena byla 
i přilehlá plocha zeleně. Rozpočet 

stanovený na 939 tisíc Kč bez DPH 
byl dodržen, stavba byla ale předána 

o něco později, až 5. prosince namísto 
původně stanoveného 15. listopadu, 
obousměrný průjezd se zde uvolnil 
27. listopadu. Důvodem tohoto posu-
nu byly nucené opravy železničního 
přejezdu a vedení objížďky přes most. 

Během posledního čtvrtletí proběh-
la i další část zateplování bytových 

objektů  na starém 
sídlišti. Nový plášť i za-
teplení střechy dostaly 
domy čp. 1065 až 1068 
v ulici Sídliště. Tento-
krát se zde pracovalo 
téměř až do Vánoc, 
f i rma Xedos s .r.o. 
mohla na jižní části 
domu začít pracovat 
teprve až po vyhníz-
dění ji ř iček, k teré 
obývaly místo pod 
střešní římsou. Stavba 
je  dokončena ,  do-

my mají nové zateplené fasády, nová 
vnější zábradlí, střechu i veškeré klem-
pířské prvky. Předání však proběhne 
až nyní – 16. ledna. Pohledově se zateplené 
budovy sjednotily s dříve dokončenými

Dalším z řady potřebných, kterým 
radotínská radnice pomohla v roce 
2014 formou cílené podpory na pořízení 
konkrétní zdravotní pomůcky, která jim 
ulehčí život, je 9měsíční Anežka. 

Finanční prostředky se podařilo 
vybrat na radotínském Burčákobraní 
konaném v sobotu 13. září. Zde byl 
zřízen infostánek městské části, na 
němž bylo možné dostat nejnovější 

informace z radnice, ale také při-
spět na sociální a zdravotní účely. 
Touto formou se podařilo vy-
brat 15 044 Kč a z vytipovaných 
potřebných byla vybrána tehdy 
půlroční Anežka. 

Holčička má vrozenou obou-
strannou středně těžkou vadu 
sluchu a od podzimu potřebuje 
speciální naslouchadla, která 
stojí více než 30 tisíc korun a na 
něž zdravotní pojišťovna přispěje 
5 tisíci korunami. Díky jednoden-
ní sbírce tak mladá rodina nebude 
muset doplácet tolik ze svého.  

Po nezbytném dotažení všech 
administrativních záležitostí ze 
strany lékařů a zdravotní po-
jišťovny bylo možné těsně před 
Vánocemi, v pátek 19. prosince, 
mezi maminkou Anežky a Měst-
skou částí Praha 16 zastoupenou 
starostou Mgr. Karlem Hanzlí-
kem podepsat darovací smlouvu. 
Finanční prostředky byly odeslá-
ny na účet rodiny 22. prosince.   

Poslední vánoční dárek

Zbraslav má ve svém čele zcela 
nové zástupce. Proto jsme požádali 
zvolené radní o zprávu do NP16 k tomu, 
jaké priority si kladou do roku 2015.
O „novoroční předsevzetí“ se s námi po-
dělila zástupkyně starostky Mgr. Micha-
ela Bernardová (100pro Zbraslav).  

V prvním měsíci po ustavujícím za-
stupitelstvu jsme se v novém složení za-
stupitelstva i rady MČ Praha-Zbraslav 
věnovali nejen zorientování v pře-
vzatých aktivitách, kauzách, in-
vestičních akcích, smlouvách atd.,

Priority Zbraslavi

Mám tu milou možnost, abych v prvním 
letošním vydání Novin Prahy 16 využil 
pravidelné redakční rubriky a popřál Vám 
všem, občanům z Radotína, Zbraslavi, 
Chuchle, Lipenců a Lochkova, rovněž 
i všem Vašim nejbližším do nového roku 
2015 hodně štěstí, velkou dávku optimismu, 
dobrou kondici a hlavně pevné zdraví, které 
je základem každého úspěchu jak v osob-
ním, tak i v profesním životě. Na místě je 
potřeba si popřát i vzájemné pochopení, 
úctu a lásku mezi sebou a od lidí, které máte 
rádi a kterých si vážíte. 

Světla a petardy novoročních silvestrov-
ských ohňostrojů pohasly a první vteřiny, 
hodiny a dny nového roku máme za sebou. 
Na sklonku starého roku snad každého 
z nás alespoň jednou napadla vedle bilan-
cování starého roku i otázka, jaký bude rok 
2015 a co nám přinese nových tři sta šedesát 
pět dní. Vedle osobních přání budou možná 
myšlenky v mnoha případech směřovat 
k otázkám vztahujícím se k celosvětovému 
či lokálnímu společenskému dění a ekono-
mické situaci. Z pohledu globální ekono-
miky je předpoklad lehce optimistický. Na 
mírném růstu hrubého domácího produktu 
a velmi nízké inflaci s rizikem deflace se 
shoduje řada významných institucí. Pro 
zadlužené ekonomiky to je problém, neboť 
skrytým cílem vládnoucích skupin je prá-
vě vygenerovat inflaci, která by postupně 
„požrala“ státní dluh. Jakým směrem se 
bude nakonec ubírat HDP v tomto roce, je 
tak trochu věštění z křišťálové koule. Další 
faktor, se kterým je letos potřeba počítat, 
je zvýšené geopolitické napětí. Vloni na 
jaře jsme předpokládali, že ukrajinská 
krize rychle odezní a Rusko s USA se dál 
budou jen škádlit, jako doposud. Nyní to 
vypadá, že rok 2014 bude možná zapsán 
jako počátek nové studené války. Drama-
tický dopad ekonomických sankcí, které 
oficiálně přiznalo již i samo Rusko, nabízí 
otázku, co s tím Kreml podnikne, když 
cena ropy spadla na polovinu? Do toho tu 
máme i další ohniska napětí. V prvé řadě 
samozvaný a nevyzpytatelný Islámský stát. 
Pokud v Řecku předčasné parlamentní vol-
by 25. ledna vyhraje koalice radikální levice 
Syriza, zastávající ideologii demokratického 
socialismu a antikapitalismu, hrozí Řecku 
reálně odtržení z eurozóny. Domýšlet, že 
by tato událost znamenala pravděpodobně 
počátek drolení evropského ekonomického 
uskupení, je na místě. A jistě se během roku 
objeví další problémy.

Přesto chci být optimistou a věřím, že 
prostřednictvím Novin Prahy 16 Vám 
v průběhu roku 2015 budeme moci přinášet 
jen dobré zprávy, a to především z nejbliž-
šího okolí. Jako v předchozích letech Vám, 
čtenářům, děkujeme za přízeň a podněty 
i za reakce, ať v kladné či kritické podobě. 
Velice si jich ceníme, neboť jsou inspirující 
a mají veliký význam pro naši další práci, je-
jímž cílem je podávat informační servis po 
správním obvodě „šestnáctky“. Budeme rádi 
i za další podněty. Úspěšný rok 2015.

Vstup do nového 
roku je mnohdy spo-
jován s řadou před-
sevzetí. U seriózních 
komunálních politiků 
je to v profesní poloze 
spojeno s řešením a 
realizací potřebných 
pr ior i t  pro  d a nou 
obec, město či měst-

skou část, které byly i v řadě případů součástí 
předvolebních slibů na podzim roku minulého.  
Priority se pak zohledňují v návrzích rozpočtů, 
eventuálně při přípravě podkladů a žádostí na 
čerpání prostředků ze strukturálních fondů a 
operačních programů.

Z důvodu, že ještě nebyl schválen rozpočet 
hl. m. Prahy, nastává pro všech sedmapadesát 
pražských městských částí, které v něm mají 
rozpočtovány dotační  prostředky, situace, že ani 
ony nemohou schválit svoje připravené rozpočty. 
Od 1. ledna 2015 se tak městské části musí řídit 
rozpočtovým provizoriem, které má i svá pravi-
dla především pro oblast výdajů. Začátek letoš-
ního roku je tedy rozdílný oproti předcházejícím 
rokům, ale nejedná se zase až tak o mimořádnou 
věc, která by zde v minulosti nebyla. 

Každopádně jsem rád, že se v návrhu rozpočtu 
MČ Praha 16, díky dlouhodobě dobrému hospo-
daření, bez závislosti na získání účelové dotace 
od hl. m. Prahy, podařilo odsouhlasit finanční 
prostředky na několik důležitých záležitostí, na-
příklad na pokračování zateplování a snižování 
energetické náročnosti dalších obecních objektů 
na Sídlišti, vyčlenit důležité prostředky na poří-
zení a instalaci technologie na minimalizaci vý-
skytu radonu v některých bytech, kde byla měře-
ními registrována vyšší koncentrace plynu, dále 
vázat finanční prostředky, které jsou nutným 
podílem městské části při čerpání prostředků 
ze strukturálních fondů a operačních programů. 
Díky nim např. bude nejpozději do začátku jara 
v centrálních lokalitách Radotína zhotoveno pět 
moderních podzemních kontejnerových stano-
višť na separovaný odpad. V rozpočtu je mimo 
jiné opět i myšleno na rozvoj a podporu kulturně 
spolkového dění a i na výraznou podporu čin-
nosti radotínských volnočasových organizací 
formou grantového řízení. 

Velkou snahou je, aby v připravovaném 
rozpočtu hl. m. Prahy, který bude z hlediska  
komplikovanosti jeho projednávání současnou 
vládnoucí koalicí schválen pravděpodobně až 
v únoru, byly v konkrétních kapitolách fixová-
ny potřeby radotínské radnice, přesněji řečeno 
občanů. Je to především pokračování další eta-
py budování technické vybavenosti (dešťové a 
splaškové kanalizace), a to na dokončení v ulici 
Otínské a zahájení realizace v ulici Lošetické 
s projekční přípravou Zderazské ulice. Jednou 
z nejvýznamnějších priorit je deponování 
prostředků na zahájení výstavby opatření proti 
povodni v Šárově kole, kde je v rámci uvedené 
akce rovněž snahou zvýšit bezpečnost provozu  
výstavbou chodníku. Chceme také v součin-
nosti s hl. m. Prahou zajistit prostředky na pro-
jekční část přípravy nové lávky přes Berounku.  
V roce 2015 je před námi ale i celá řada dalších 
úkolů a cílů, o kterých se dočtete v následují-
cích vydáních Novin Prahy 16. 

Všechno nejlepší v novém roce 2015 přeje


