Středočeským krajem o vedení vlaků
například už z Řevnic nebyla úspěšná. Druhou zvláštností je typ vozů.
Protože se soupravy ROPIDu dodatečně sháněly velmi obtížně, nejde
o klasické příměstské spoje typu City

Elephant ani starší „pantografy“, na něž
jsou cestující kolem Prahy zvyklí.
První nově zařazený spoj jezdí z Radotína v 6.39 hod. a rozpůlil dlouhý půlhodinový interval mezi 6.24 a 6.54 hod.
Jde o pětivozový vlak (tři vozy 2. třídy,
jeden kombinovaný a jeden vůz 1. třídy)
s kapacitou 280 míst v 2. třídě, který po
příjezdu na Smíchov pokračuje v 6.53
jako rychlík do Hradce Králové.
Další doplněný vlak má sice jen
kapacitu 50 míst (jde o motorový vůz
řady 810), ale je přistaven v kritický
čas v 7.16 hod. Spojení do Prahy díky
němu bude mezi 7.09 a 7.24 každých 7
minut! Ani jeden z těchto vlaků nezastavuje ve Velké Chuchli.
O víkendech bude ráno jezdit další
nový vlak mezi Berounem a Smí-

v minulých letech je v těch menších
uskutečňován v závislosti na počasí
a bez dopravních omezení. Beze změny je organizace na Zbraslavi, kde ale
letos poprvé nasadí vlastní techniku
a pracovníky odboru komunálních
služeb. Úklid bude probíhat v dubnu
a květnu v jednotlivých oblastech (viz
tabulka). Informovanost je zajištěna
díky internetovým stránkám úřadu
(www.mc-zbraslav.cz), hlášením
místního rozhlasu, lístečky za stěrači
a SMS zprávami, jež zprostředkovává
informační server Zbraslav.info.
V Radotíně i letos proběhne čištění
v dubnu a začátkem května a je již tra-

chovem, jenž zastavuje ve všech
stanicích a zastávkách (Beroun 6.18,
Praha – Radotín 6.57, Velká Chuchle
7.02 a Smíchov 7.08 hod.).
Změny se jemně dotkly i trati 210
Praha – Čerčany ve večerních hodinách. Vlak s odjezdem ze stanice
Praha – Zbraslav v 17.27 hod. nekončí
jízdu ve Vršovicích, ale až na pražském
hlavním nádraží (17.55). Odtud se
vrací v 18.34 hod.
(Praha - Vršovice
18 . 42 , Z b r a s l av
19.05).
..Dalšími, už
a le ne p ř íjem nými úspory v autobusové dopravě. Od
4. března je 8 zastávek v šestnáctce
pouze na znamení.
Tedy bez mávnutí
na nástupišti či
stisku tlačítka ve
voz e vá m ř id ič
nezastaví. Nejvíce
se opatření dotklo
linky 129 jezdící na
zbraslavské Baně, která má 10 zastávek (nepočítaje nástupní a výstupní).
Zatímco dosud se vždy zastavovalo na
všech stanicích, nyní je jich 5 pouze
na znamení.
Zastávky na znamení (od 4. března)
Lahovice – linky 129, 165, 241, 243,
314, 317, 318, 321, 507
Lahovičky – linky 129, 172, 241,
243, 244, 314, 318, 507
Malá Chuchle – linky 129, 172, 204,
241, 243, 244, 314, 318, 507
Na Drahách – 129, 318
Na Viničkách – 204, 244, 315, 601
Pod Zatáčkou – 129, 318
Přeštínská – 165, 172, 244
Zahradnictví – 172, 204

dičně rozděleno na jarní úklid a blokové čištění, jež zahrnuje strojní čištění,
splachování a ruční čištění každý
čtvrtek od 7 do 15 hodin (viz tabulka).
Hlavní změnou je vynechání jarního
úklidu v Karlické ulici a na Sídlišti,
kde by v této době měly probíhat
rozsáhlé uzavírky z důvodu výstavby
technické infrastruktury. Řidiči budou na čištění upozorněni včasným
osazením dopravního značení, na internetu (www.mcpraha16.cz), místním
rozhlasem a lístečky za stěrači. Stejně
jako loni budou parkující vozidla opakovaně vyfocena a v případě neuposlechnutí zákazu zastavení odtažena
nebo zajištěna „botičkou“.

Přehled čištění komunikací s dopravními omezeními
Radotín
5. dubna – Na Betonce, náměstí Osvoboditelů – obslužná komunikace
12. dubna – Prvomájová, Vinohrady (včetně parkoviště u Prvomájové)
19. dubna – Pod Klapicí, Slinková, náměstí Osvoboditelů – parkoviště „Telecom“ a „EKIS“
26. dubna – Věštínská, Matějovského, Vrážská
3. května – Tachovská, Nýřanská, Zbynická, Josefa Kočího
Zbraslav
4. dubna (I. okruh) – dolní Zbraslav (oblast Pod Špitálem – V Bílce)
11. dubna (II.) – mezi Havlínem a Belvederem (oblast U Karlova stánku –
Ke Kamínce)
18. dubna (III.) – Sluneční město, sídliště Tunelářů (včetně ul. Nad Kamínkou)
25. dubna (IV.) – Žabovřesky (oblast K Peluňku – Vilímkova)
2. května (V.) – Na Mlíčníku (oblast Nebeského – Pod Třešňovkou)
9. května (VI.) – Záběhlice (oblast Ottova – V Hluboké)
16. května (VII.) – Baně (oblast Na Drahách – Nad Dálnicí), Strnadská

Doporučujeme občanům, aby si ve
vlastním zájmu pečlivě kontrolovali
platnost svých cestovních dokladů
a v dostatečném předstihu před odjezdem do zahraničí si vyřídili žádost
o vydání cestovního pasu a vyhnuli
se tak dlouhému čekání a frontám.
Podání žádosti o vydání cestovního
pasu s biometrickými prvky je časově
náročnější. Systém e- pasu neumožňuje ovlivnit rychlost zpracování žádosti.
Doba od pořízení žádosti k výrobě epasu je 30 dnů.
Dojde-li k rozporům údajů v předlo-

ženém občanském průkazu a v informačním systému evidence obyvatel,
je nutné předložit matriční doklady
(rodný list).
Souhrnné informace o vydávání
cestovních dokladů naleznete na
www.mcpraha16.cz. Veškeré další
dotazy Vám rádi zodpoví pracovnice úseku dokladů Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16 na
telefonním čísle 234 128 244 nebo
234 128 246.

Problém BIOODPADU máme řešení
Vážení spoluobčané, dovolte,
abychom Vás i touto formou informovali o možnosti jak řešit problém
bioodpadu na území Městské části
Praha 16 (ale také i na území správního obvodu Praha 16).
Pražské služby, a. s., které jsou svozovou společností odpadů od občanů
v rámci celého správního obvodu Praha 16, přišly s nabídkou, že by, za určitých podmínek, poskytovaly novou
službu v odpadovém hospodářství –
svoz bioodpadu.
Po vyhodnocení zkušebního projektu tříděného sběru bioodpadu, který
probíhal od září 2004 na území MČ
Praha – Dolní Chabry, bylo rozhodnuto, že další ze separací odpadů občany Prahy by měla své opodstatnění
a oprávnění. Sběr bioodpadu byl, je
a bude prováděn pomocí speciálních
plastových hnědých nádob, tzv. Compostainerů. Bioodpad tvoří totiž až
45 % hmotnosti tuhého komunálního
odpadu.
V rámci odstranění a následného
využití bioodpadu je možné využít
odpad ze zahrad, z údržby zeleně, ale
také odpad z domácností. Jedná a jednalo by se o: posekanou trávu, drny
se zeminou, zbytky rostlin (kořeny
a listy zeleniny, květiny apod., kousky
větví keřů i stromů - posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem),
piliny, dřevěný popel, spadané ovoce
(prokládané trávou a řezem z keřů),
zeminu z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí (bez smetků

Pražské služby, a.s. se obrátily prostřednictvím jednotlivých ÚMČ na
občany Prahy, aby zvážili následující
nabídku možnosti sběru bioodpadu ze
svých zahrad, či domácností.
Byli byste ochotni zaplatit částku
595 Kč (vč. 19 % DPH) za rok za
odvoz bioodpadu v nádobě o objemu
120 litrů, případně 1071 Kč (vč. 19 %
DPH) za rok za odvoz bioodpadu v nádobě o objemu 240 litrů? Frekvence
svozu by byla 1x za 14 dní, velikost
nádoby bude záležet na rozhodnutí
klienta (objednatele služby u a. s.
Pražské služby).
Poptávkový formulář Pražských
služeb, a.s. (http://www.psas.cz/
bioodpad_poptavkovyFormular.cfm)
je určen všem občanům Prahy, kteří
mají zájem o sběr bioodpadu ze svých
zahrad či domácností. Jeho vyplněním
a odesláním se k ničemu nezavazujete.
Vzory smluv o poskytnutí služeb
v odpadovém hospodářství – svozu
bioodpadu - by měly být k dispozici
k nahlédnutí na jednotlivých ÚMČ
správního obvodu Praha 16 (v rámci
ÚMČ Praha 16 v Radotíně na OŽP
ÚMČ Praha 16).
Budeme rádi, zvážíte-li tuto nabídku
rozšíření služeb a budete-li v případě,
že Vás nabídka osloví, kontaktovat
pracovníky ÚMČ v rámci správního
obvodu Praha 16. Na nich by měl být
pracovník, který je o problematice
informován, případně můžete oslovit
přímo pracovníky Pražských služeb,
a.s. I takto může být nabízená služba

z ulice), odpady z ovoce a zeleniny
(okrajky z brambor, mrkve, okusky
jablek, slupky z citrusových plodů
apod.), skořápky z vajec, sedliny z kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové
sáčky, květináče z lepenky a rašeliny.

v odpadovém hospodářství – svoz bioodpadu – realizována, a to v případě,
že bude „ekonomická“ (tedy bude dostatek objednatelů).

Novelou zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře se od 1.ledna 2007 podstatně mění podmínky
nároku a výše dávky příspěvek na
bydlení. Změny reagují na novou
konstrukci životního minima, ale i na
dopady deregulace nájemného z bytu.
Na rozdíl od úpravy platné do prosince 2006, kdy základní podmínkou
bylo, že rozhodný příjem rodiny
nedosahoval v předchozím čtvrtletí
1,6násobku životního minima, nová
úprava zohledňuje obecně vyšší nájemné v Praze, ale i ostatní náklady
spojené s bydlením, tj. náklady na
topení, spotřebu plynu a elektřiny,
vodné a stočné, odvoz odpadu.
Nadále platí základní podmínka,
že nárok na příspěvek na bydlení má
vlastník, nebo nájemce bytu, který je
v bytě trvale hlášen k trvalému pobytu. Tyto dávky nezískají rodiny, které
využívají jiné formy bydlení, např.
mají uzavřenou podnájemní smlouvu
nebo nejsou v bytě trvale hlášeni.
Příspěvek na bydlení mohou získat domácnosti, jejichž náklady na
bydlení jsou v Praze vyšší než 35 %
rozhodného příjmu rodiny a zároveň

musí platit, že 35 % rozhodného příjmu je nižší než částka normativních
nákladů na bydlení stanovených v zákoně. Normativní náklady na bydlení
stanovuje zákonu jednotlivých forem
bydlení (nájemní bydlení, družstevní
a vlastnická forma) rozdílně a jsou
závislé na počtu bydlících osob.
Výše příspěvku na bydlení se vypočítá jako rozdíl mezi normativními
náklady na bydlení a příjmem rodiny
vynásobený koeficientem 0,35. Pokud
jsou skutečné náklady na bydlení nižší
než normativní náklady na bydlení,
stanoví se výše příspěvku jako rozdíl
mezi skutečnými náklady a příjmem
rodiny vynásobeným koeficientem
0,35. K příjmu rodiny, který je nižší
než životní minimum rodiny se nepřihlíží. Minimální rozhodný příjem
se proto započítává ve výši životního
minima rodiny.
Nárok na příspěvek na bydlení nevznikne, pokud je 35 % rozhodného
příjmu rodiny vyšší než příslušná
částka normativních nákladů na bydlení a tím jsou vyloučeny z nároku
na bydlení osoby, které mají vysoký
příjem.

I v letošním roce, v rámci území jednotlivých městských částí správního
obvodu Praha 16, proběhne mobilní
sběr nebezpečných odpadů. Mobilní svoz bude prováděn společností
A.S.A., s.r.o., se kterou hl. m. Praha
podepsalo smlouvu. Sběr proběhne
na obvyklých místech v obvyklých
hodinách. Na Zbraslavi a v Lahovicích 9.5., 8.8 a 7.11., v Malé a Velké Chuchli a Lipencích 10.5., 9.8.
a 8.11., v Radotíně (Praze 16) 16.5.,
15.8. a 14.11, v Lochkově pak 17.5.,
16.8. a 15.11.2007. Bližší informace
Vám podají, v rámci správního obvodu Praha 16, na příslušných Úřadech
městských částí.
Kontaktní místa pro potvrzování
formulářů na příspěvek na bydlení:
Plyn – Jungmanova 31 (Palác Adria),
110 00 Praha 1, U Plynárny 500 (areál Michle) 145 00 Praha 4. Návštěvní
hodiny na obou místech : Pondělí
až čtvrtek 9.00-18.00 hod., pátek
9.00-12.00 hod. Elektřina – zákaznická centra PRE: Jungmanova 31
(Palác Adria), Praha 1, Vladimírova
18, Praha 4, Ocelářská 5a, Praha 9,
Po-Čt - 9.00-18.00 hod., Pá - 9.0012.00 hod.
Důležité upozornění: Potvrzení
se vydává pouze osobám, které
mají přihlášený odběr. Nelze potvrdit formulář na jinou osobu.
Zastupitelstvo MČ Praha 16 se bude
konat ve středu dne 28.3.2007 v 17.00
hod. v kulturním středisku Koruna.
Na programu jednání budou majetkové záležitosti, hospodaření městské
části a souhrnná informace z odborů
ÚMČ Praha 16 za rok 2006.
Bezplatná linka hlášení poruch.
Od konce února mohou občané hlásit
poruchy veřejného osvětlení, světelné dopravní signalizace (semaforů)
a veřejných hodin v Praze na centrální dispečink společnosti Eltodo linka 800 101 109. Zřízena byla pro
zjednodušení systému hlášení poruch
a nahrazuje dva dřívější oddělené
telefony. Služba je navíc zdarma a je
v provozu 24 hodin denně. Poruchy
je možné hlásit také na e-mail:
poruchy@eltodo.cz.
Informace pro majitele psů v Lochkově. Dne 12.4.2007 mezi 16.00
a 17.00 hod. proběhne před budovou
Úřadu MČ Praha – Lochkov očkování psů. Platby za očkování - vzteklina
100 Kč, kombinovaná vakcína 220
Kč. Dále upozorňujeme na termín
splatnosti poplatku ze psů, který je
stanoven do 31.3.2007.

