
Otevřený dopis Allana Šimka: Nesouhlas s hromadnou bytovou výstavbou „Centrum Radotín“ 

Vážený pane starosto, je velmi smutné, že přes dlouhodobý nesouhlas části obyvatel Radotína s hromadnou bytovou výstavbou nazvanou 

Centrum Radotín, stále tuto formu výstavby podporujete. Bez ohledu na negativní důsledky, které tento projekt do budoucna obci způsobí         

a bez ohledu na současné obyvatele přilehlých částí, které tento projekt již od počátku zahájení první etapy omezuje. 

Idea Centra Radotín, tedy zkultivování prostoru uprostřed obce, byl dobrý záměr. Postupně je však  upravován ve prospěch vlivných 

zájmových skupin, s cílem co nejvyššího zisku a to na úkor obce a jejich současných obyvatel. Od původních občanů Radotína zjevně nevzešel 

požadavek na výstavbu betonových výškových bytových domů. Naopak. Stávající občané mají zcela přirozený zájem na klidném soužití ve 

své obci a dobře vědí, co pro ně je a co není přínosné. Rozpálené asfaltované  plochy a betonová monstra s několika krámky v přízemí rozhodně 

nebudou místem pro setkávání občanů, jak opakovaně prezentujete v tendenčně vedených rozhovorech a článcích v Novinách Prahy 16.    

Není pochyb o tom, že jste oprávněně váženou osobou a vykonal jste pro Radotín mnoho dobrého. Proto máte dlouhodobě vy i vaši 

spolupracovníci obecnou podporu nás občanů v místních volbách. Většina voličů vás nevolí kvůli politické příslušnosti, ale volí slušného           

a poctivého člověka. O to větší zklamání nastává v tomto případě, kdy máte v tak důležitém projektu hájit zájmy původních a současných 

obyvatel, vašich voličů. Vy naopak podléháte dlouhodobým tlakům magistrátu a aktivně hájíte potřeby developerů, jejichž hlavním zájmem je 

maximální počet bytových jednotek a co největší zisk. Dokonce je váš dlouhodobý volební úspěch v novinách opakovaně prezentován jako 

všeobecný souhlas voličů se vším, co se v souvislosti s Centrem Radotín děje. Značné finanční výdaje z obecního rozpočtu, které technické     

a další stavební úpravy vyžadují, by měly být adekvátní výslednému přínosu současným občanům Radotína. Avizovaný zisk z levně prodaných 

pozemků, jako potřebné finance pro výstavbu nového úřadu, jsou pouhou pohádkou. Jediní, kdo nakonec dobře vydělají na úsilí obce a omezení 

původních obyvatel, budou prodejci bytů. Původní občané prohrají a s těmi novými to celé zaplatí. 

Hluk, prach, vedro, stres, omezování dosavadního životního prostoru, dlouhodobá omezení v průběhu výstavby i po ní, následky zvýšené 

koncentrace obyvatel, kriminalita, sociální problémy, odpadky, spotřeba vody, úbytek půdy, zeleně. Přitom v tomto prostředí by měla být 

řádně vychována budoucí generace. Hromadná výstavba Centrum Radotín a plánovaný život v něm jde proti všem doporučením odborníků.   

Nelze pochybovat o tom, že tlaky na vás jsou veliké. Developeři s podporou vlády a Magistrátu hl.  m. Prahy skupují a zastavují jakýkoliv 

pozemek, průmyslový areál či proluku v ulici v Praze, zasahují do památkových zón, ukrajují z ploch parků a zeleně, zabírají zahrady, areály 

zahradnictví, louky i pole v okolí. Politici i úředníci magistrátu překotně mění územní plány i vyhlášky ve prospěch zástavby a v neprospěch 

původních obyvatel. Obyčejní občané nemají v tomto boji žádnou šanci, proti nim někdy stojí i jimi volení politici. Obyčejní lidé i odborníci 

z jiných oborů vědí, že rozvoj města se neměří počtem nových bytů či nebytových prostor, ale mnoha dalšími důležitými kritérii. Také jiná 

místa již dokončené developerské výstavby v Praze byla před zahájením prezentována jako zdařilé projekty. Dojeďte se tam, prosím, podívat 

a projděte se. V klidu, pěšky. Uvidíte ledacos, jenom ne slibovanou spokojenost a příjemná setkání obyvatel, hry dětí, klid, zeleň... Také nikdo 

z nově bydlících nestojí o to, aby na vybetonovaných pláccích pod okny, vedených jako náměstí, někdo hulákal nebo se shromažďoval. 

Propagátor Ing. Arch. Petr Hlaváček není nezávislý odborník. Jako jeden z nejvyšších politiků Magistrátu hl. m. Prahy podporuje developerské 

projekty a prezentuje je jako rozvoj Prahy. Obdobně se této role ujal pro obhajobu projektu Centrum Radotín osobní účastí i v Novinách Prahy 

16. Ve skutečnosti jde o pouhé zlegalizované darebáctví hromadné výstavby s výstižnějším názvem „ubytovna Praha“ a veliké peníze. Bohužel, 

zájmové skupiny vlivných a bohatých, spekulanti, úředníci i někteří občany volení politici jsou na jedné lodi společných zájmů. Jste ochoten 

a schopen se nás za této situace ještě zastat vy? 

Vážený pane starosto, pokud máte skutečný zájem o dobrý projekt Centrum Radotín, neprodávejte prosím obecní pozemky pod nimi. Je to 

jediná možnost, jak získat vliv na to, co v prostoru Centra Radotín skutečně bude. Dogma, že bez developera to nejde, je blud. Není  podmínkou, 

že vše musí být okamžitě zastavěno. Vše má svůj vývoj a čas. Je přece možné nechat něco také pro příští generace. Obec bude potřebovat          

i jiné stavby a prostor a za vaši prozíravost vám  jednou poděkuje. Nezastavěné části Centra lze do té doby např. zrekultivovat zelení, dosud jí 

zde jenom ubývá. Věřte, že občané Radotína dobrou věc rádi podpoří. Centrum Radotín může být skutečně příjemnou a užitečnou částí obce. 

Martin Zelený: „Názory“ v Novinách Prahy 16 

Bezprostředně od komunálních voleb 2018 usilují radotínští opoziční zastupitelé o prostor v Novinách Prahy 16. Po několikaměsíční snaze 

o zveřejnění vlastních textů v těchto novinách vedení radnice přijalo kompromis a v létě 2019 zařadilo rubriku se současným názvem „Názory”. 

Jde o moderovaný prostor, který autory textů omezuje jak tématem, tak rozsahem 1500 znaků včetně mezer, a který má sloužit k vytvoření 

dojmu vyvážené názorové plurality. Tak by tomu bylo, pokud by se k zvolenému tématu vedle zastupitelů na nepoměrně rozsáhlejším prostoru 

nevyjadřovalo vedení obce – my ostatní chybějící prostor nahrazujeme soukromou komunikací s našimi spoluobčany, kterou vždy vítáme, a 

také prostřednictvím opozičního tisku. 

Přirozeně, rozsah každých novin je omezený. O to víc je překvapující, že se v loňském roce v této rubrice, určené zvoleným zastupitelům, 

najednou našlo bez sebemenšího objasnění místo i pro představitele sociální demokracie – jak je ale možné, že příspěvky pana Kořínka tak 

okatě a často nepodloženými argumenty reagují na opoziční texty? A proč nebyly zařazeny i příspěvky místní KSČM, jejíž zástupce si vedení 

radnice prosadilo do komisí a výborů? Nebyly by snad tak servilní vůči postojům radnice, ani tak odsuzující vůči opozici? 

Pozorný a obeznámený čtenář si již vlastní úsudek vytvořil – ne, „Názory” opravdu nejsou nezávislým prostorem, ale ukázkovým příkladem 

zdejšího centrálně řízeného modelu. Ten se v nejnovější variantě představuje v podobě TV Prahy 16 – záznamy zasedání zastupitelstva vedení 

radnice odmítá s argumentem finanční náročnosti, na TV však prostředky dostačují – jistě – záznamy není možné bez povšimnutí stříhat. 
 

Připravujeme: Krytá sjezdovka v Radotíně – vizionářský projekt, aprílový 

žert či tunel plný sněhu za šest miliard? 

V době uzávěrky tohoto čísla projednával výbor pro územní rozvoj zastupitelstva Hlavního města 

Prahy záměr dalšího mamutího stavebního projektu na katastru Radotína, tzv. Sportovní areál Lahovice. 

Společné hlasy zástupců ODS, ANO a Spojených sil pro Prahu nakonec daly projektu zelenou, proti byli 

Piráti a hnutí Praha Sobě. Celá záležitost nyní směřuje na radu Hlavního města a magistrátní 

zastupitelstvo. Kolik má celá akce stát a kdo by ji měl platit? Kdo se chystá sklidit zisky? Jak se podepíše 

na krajině a na životním prostředí? A jak se k projektu stavějí místní? Téma budeme bedlivě sledovat! 
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