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Prostředky improvizované ochrany osob

v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí
Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací cesty a povrch těla, použijeme prostředky improvizované ochrany.
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K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník,
utěrka) přiložením na nos a ústa. Roušku upevníme v zátylku šálou či šátkem.
Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty
a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
Oči chraňte brýlemi – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepící páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou
v úrovni lícních kostí.
Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a
nohavic.
Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme
gumovými nebo koženými rukavicemi.
Při návrhu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv
do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se
do sucha a oblečte se do čistého oděvu.

Tyto prostředky nenahrazují prostředky individuální ochrany a jejich použití je
časově omezeno. Jsou-li správně použity, mohou zachránit životy a ochránit zdraví
obyvatelstva.

Teroristické akce
1)
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Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné
látky apod.)
Nedotýkejte se podezřelého předmětu.
Otevřete dveře a okna.
Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.
Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.).
Dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu.
Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akcí.
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2) Teroristická akce (za použití střelných zbraní)
Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
Ukryjte se za vhodným kusem nábytku.
Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.
Vyvarujte se použití pevných telefonních linek.
Zachovejte klid a rozvahu.

Jsou změny ve výši správních poplatků?
Od 17.1.2005 platí nový zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, který mění
některé dříve platné položky. Stavebního úřadu se týkají poplatky za vydání
stavebního povolení, změny stavby před
dokončením, změny užívání stavby, vydání
územního rozhodnutí, odstranění stavby
atd. Většina poplatků zůstala stejná, např
za stavební povolení na rodinný dům (300
Kč), jeho přípojky (300 Kč), změnu užívání
stavby (500 Kč), demolici (100 Kč), vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby
(1000 Kč), atd. Nový je poplatek za vydání
povolení informačního, reklamního nebo
propagačního zařízení (1000 Kč), vydání
územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (500 Kč) a zvýšení na 50 Kč
za každou i započatou stránku při vydání
opisu, kopie nebo výpisu z úředních spisů.

Poplatky lze zaplatit bezhotovostním převodem nebo i hotově na stavebním úřadu
při podání žádosti v návštěvní dny (Po a St
8.00 – 12.00 hod a 13.00 – 17.30 hod).
Jak postupovat při výměně oken?
Výměna oken např. v panelovém domě
za okna identická, nemění-li se při ní
vzhled stavby, je zařazena mezi udržovací práce, které nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(§ 56, písmeno i/ stavebního zákona).
Pokud nejsou tyto podmínky splněny,

Vždy začátkem roku zveřejňuje Policie
České republiky statistické údaje o nehodovosti za uplynulý rok. Jak to tedy loni vypadalo na pozemních komunikacích v České
republice, v Praze a na území našeho
správního obvodu?
V celé České republice se v roce
2004 stalo 196 484 nehod, při nichž
zemřelo 1215 osob, 4878 bylo těžce
a 29 543 lehce zraněno. Policisté
odhadli způsobené hmotné škody
na téměř 9,7 miliardy korun. V porovnání s rokem předchozím to znamená nárůst u počtu nehod (o 0,3 %)
a odhadu hmotné škody (o 3,8 %).
Naopak se snížily počty usmrcených
(o 7,9 %), těžce zraněných (o 7,1 %)
i lehce zraněných (o 2,5 %).
Hlavní město Praha bylo jediným
regionem, v němž se snížil počet
nehod: v roce 2003 se jich stalo
35 589, loni „jen“ 29 598. Stejný vývoj
byl zaznamenán v počtu usmrcených
osob (loni 56, předloni 65). Potvrzuje
se tak příznivý trend, kdy v metropoli
rok od roku klesají obě tyto hlavní
statistiky dopravní nehodovosti.
Údaje za šestnáctku jsou také potěšující. V loňském roce v našem správním obvodě nezemřel při dopravních
nehodách jediný člověk, přitom v roce 2003
bylo 5 usmrcených (viz Noviny Prahy 16 č.
2/2004). Těsně za hranicemi Prahy 16 ale
leží místo tragických dopravních nehod,
nájezd na Pražský okruh (dříve ulice Novořeporyjská), kde loni zemřeli 3 lidé.
Druhou ostře sledovanou statistikou jsou
nehody chodců. I zde můžeme konstatovat
zlepšení, neboť v šestnáctce se jejich počet
snížil o třetinu na deset: 5 se stalo v Městské části Praha - Zbraslav (z toho 2 v La-

hovicích), 2 v Radotíně a Chuchli a k jedné
nehodě došlo u Lochkova. Z nehod vyvázli
čtyři chodci s lehkým zraněním, pět bylo
zraněno těžce (z toho jedno dítě). Řidiči byli

případu výměny oken, především otázky,
zda při ní dojde ke změně vzhledu budovy,
je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu.

viníky v pěti případech, chodci způsobili
čtyři nehody a v jednom případě byla vina
za nehodu připsána oběma účastníkům.
Věřme, že i letos ubude v Praze nehod a že
počty usmrcených a zraněných budou nadále klesat. V šestnáctce k tomu mají přispět
i uskutečněné úpravy dopravního značení
(např. v nebezpečné zatáčce v ulici Pod
Lochkovem) a další přisvícené přechody
pro chodce ve všech městských částech.

V roce 2004 bylo strážníky na území Prahy 16 odhaleno celkem 9217 přestupků!
Z toho 7356 v dopravě, 1803 ve veřejném
pořádku, 58 ostatních. Na místě v blokovém
řízení strážníci vyřešili 2372 přestupků
v úhrnné výši 468 400 Kč. Ve Zbraslavi,
Lipencích, Lahovicích a Lahovičkách bylo
odhaleno celkem 5424 přestupků. Blokově
strážníci okrskáři vyřešili 1338 přestupků
v úhrnné výši 231 600 Kč. V Radotíně,
Lochkově, Velké Chuchli bylo odhaleno
celkem 3803 přestupků, blokově vyřešeno
1034 přestupků v úhrnné výši 236 800 Kč.
V první polovině prosince loňského roku
překvapila noční hlídka Městské policie
složená ze zbraslavského a radotínského
okrskáře tři zloděje přímo při činu. Vše
se událo krátce před půlnocí v ulici K Přehradám. Muži nakládali kovové kryty
kanálů s úmyslem zpeněžit je ve sběrných
surovinách. Jejich drzost byla neuvěřitelná.
Dokonce žádali od policejní hlídky pomoc
při naložení lupu. Výtečníky ve věku kolem
dvaceti let, kteří s největší pravděpodobností páchali tuto trestnou činnost na celém
území Prahy 16, si převzala Policie ČR.
V první polovině prosince roku 2004
převzala hlídka oznámení o majetkových
rodinných rozepřích v Lipencích. Občansko správní spory MP na místě neřeší.
Proto hlídka objektivně zdokumentovala
situaci na místě. Pořízený úřední záznam
je pouze jeden z podkladů k dalšímu řízení
dle Občanského zákoníku, či jiných právních předpisů.
Již v ranních hodinách na sklonku minulého roku v ulici Tunelářů byl hlídkou
nalezen ležící, polonahý muž. Měl štěstí,
že ho hlídka objevila včas. Nedošlo tak
k prochladnutí a ohrožení života. „Naháč“
byl probuzen a následně zjištěn alkohol.
Na výzvu strážníka se ustrojil a provinile
oznámil: „Táta mě doma zase zbije.“.
O den později nalezl strážník v ulici
V Roklích odcizené osobní vozidlo. Místo
trestného činu bylo zajištěno a předáno
úřední cestou PČR.
Na konci prosince 2004 bylo při běžné
hlídkové činnosti v ulici Sulova zjištěno
odcizené osobní vozidlo s SPZ patřící jinému vozidlu. Místo trestného činu hlídka
zajistila a vše úřední cestou předala PČR.
Zatoulaná nebo uhynulá zvířátka, pře-

devším psi, jsou samostatnou kapitolou
naší práce. V měsíci prosinci jsme museli
odvézt do útulku devět psů, jeden z nich byl
dokonce uvázán na poli u lipenecké tržnice.
Třikrát jsme zajišťovali odvoz uhynulého
zvířete. Psy, kteří měli na obojku telefonní číslo na majitele, jsme vrátili přímo na
služebně .
Pro zajímavost na závěr uvedeme výpis
pracovního dne strážníků Prahy 16
z p o l i c ejn í h o p r o t o ko l u . S a m o z ř ej mě bez časových a
osobních údajů:
Telefonické oznámení - v ulici Prvomájová se „nějaká pochybná osoba“ dobývá
násilím do domu. Hlídka na místě zjistila,
že se jedná o slovenského státního občana, který zde chtěl neoprávněně přespat.
O 3 hodiny později – oznámení o vyhořelém vraku vozidla osobního vozidla
z ulice K Lázním, po prověření situace byl
na úřad příslušné městské části nahlášen
vrak k dalšímu řízení.
O 10 minut později – oznámení o ukradení
popelnice před domem – po prověření na
místě byla celá událost předána příslušnému okrskáři k dalšímu řízení.
O 1 hodinu později – telefonické oznámení o napadení ženy psem, kterého
majitelka před Albertem Radotín neměla
na vodítku a pes neměl ani náhubek.
Další postup bude řešit příslušný okrskář s oběma zúčastněnými osobami.
Téhož dne o 2 hodiny později – oznámení
o neplatiči v restauraci v Radotíně. Hlídka
na místě již konstatovala negativní řešení,
aktéři před příchodem MP věc vyřešili sami.
O 1 hodinu později - „někdo se dobývá do
dodávkového automobilu“ Hlídka MP byla
na místě současně s hlídkou PČR, která si
věc převzala k dalšímu řízení.
Téhož dne v nočních hodinách – oznámení
na L 156. Na Viničkách - parkování osobním
vozidlem na veřejné zeleni,
řešeno
blokovou pokutou na místě.
O 1,5 hodiny později. Ru
klidu v baru ve V. Chuchli, řešeno důraznou
domluvou s okamžitým ztišením reprodukované hudby.

Ustanovení § 5 živnostenského zákona
nově upravuje postavení občanů z členských
států Evropské unie, dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska jako subjektů podnikání.
Tímto ustanovením je především upraven
režim předkládání dokladů prokazujících
určité skutečnosti, zpravidla při ohlášení
živnosti či žádosti o koncesi.
Obecně platí zásada, že pokud ze živnostenského zákona vyplývá podnikateli
povinnost doložit živnostenskému úřadu
určité skutečnosti, musí být tyto doklady
opatřeny překladem do jazyka českého,
který je proveden tlumočníkem zapsaným
do seznamu znalců a tlumočníků (pokud
tento doklad nebyl vydán v jazyce českém),
přičemž je nezbytné, aby pravost podpisu a
otisku razítka na originálech dokladů vydaných v zahraničí byla ověřena. Tyto doklady
(listiny) musí mít charakter úředních, resp.
veřejných listin. Ověřování pravosti podpisů
a otisků razítka se nevztahuje na doklady
osvědčující zvláštní podmínky provozování živnosti – postačí překlad do jazyka
českého.
Přeložení dokladů „tlumočníkem“ a povinnost superlegalizace těchto dokladů se nevyžaduje, bude-li předmětné doklady předkládat občan z některého z členských států
Evropské unie, Evropského hospodářského
prostoru nebo Švýcarska nebo právnická
osoba se sídlem, ústřední správou nebo
hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Před
živnostenským úřadem se jedná v jazyce
českém, pro účely prokázání určitých skutečností postačí pouze neformální překlad
do jazyka českého, avšak za předpokladu,
že ze strany živnostenského úřadu nenastanou pochybnosti o správnosti tohoto překladu, popřípadě o pravosti podpisu a otisku
razítka. Ověření dokladů (superlegalizace)

není třeba provádět tam, kde jsou uzavřeny
dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní
pomoci (též smlouva uzavřená mezi ČR a
SR), a dále na základě Haagské úmluvy o
zrušení požadavku na ověřování cizích veřejných listin. Dle této úmluvy se příslušné
doklady ověřují pouze formou apostilly ve
státě, kde byl doklad vydán.
Dále je v § 5 odst. 5 stanoveno, že zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území
České republiky provozovat živnost a na
kterou se vztahuje povinnost mít k tomuto
účelu povolen pobyt podle zákona o pobytu
cizinců, musí doklad prokazující povolení
k pobytu za účelem podnikání doložit již
k ohlášení živnosti či při podání žádosti o
koncesi.
Úprava vstupu a pobytu občanů států EU
na území České republiky se dle zákona o
pobytu cizinců vztahuje i na občany dalších
smluvních států dohody o EHP a Švýcarské
konfederace. Zákonem je upraveno zvláštní
postavení občanů Evropské unie spočívající
v tom, že tito občané mohou na území ČR
přechodně pobývat bez víza. Dále je třeba
upozornit na skutečnost, že dle zákona o
pobytu cizinců je občan Evropské unie
opráv něn (n i kol iv povi nen) požád at
o svolení k přechodnému pobytu na území
ČR v případě, že zde hodlá pobývat déle
než tři měsíce. V takovém případě se však
na něj vztahují povinnosti § 45, 50, 49 a 56
živnostenského zákona. Z toho vyplývá, že
občané členských států EU, Evropského
hospodářského prostoru a Švýcarska nejsou
povinni předkládat k ohlášení živnosti a
žádosti o koncesi doklad o povolení k pobytu. Pokud jim však bylo na základě jejich
žádosti povolení pobytu podle zákona o
pobytu cizinců vydáno, je tato osoba povinna adresu pobytu na území ČR v ohlášení
živnosti a v žádosti o koncesi uvést.

Z policejní dokumentace vybral:
strážník okrskář Pavel Vančura.
Upravil: vedoucí pracoviště strážníků
Prahy 16 Luboš Kožíšek

Tiskopisy finančního úřadu. Komu
z občanů se nechce na finanční úřad
pro různé tiskopisy spojené s vyplňováním daňových a podobných přiznání,
může si některé z tiskopisů vyzvednout v chodbě odboru ekonomického
ÚMČ Praha 16, nám. Osvoboditelů 21
v Radotíně. Odbor ekonomický zajistil
jednorázovou dodávku tiskopisů, jejichž
počet je takto omezený a po jejich rozebrání nebude další dodávka zajišťována.
Anketní lístky. Ve vstupních prostorách
jednotlivých objektů pracovišť ÚMČ Praha 16 jsou k dispozici anketní lístky, na
kterých může každý občan zhodnotit úroveň přístupu zaměstnance úřadu při jednání s občanem. Anketní lístky se vhazují po vyplnění do připravených schránek.
Odprodej pozemku. Rada MČ Praha
16 rozhodla usnesením č. 781/2005 nabídnout k prodeji parc. č. 782 o výměře
368 m (zahrada) v k.ú. Radotín v ul.
U Sanatoria. Pozemek se nachází v čistě
obytném území a lze jej do 30 % plochy
pozemku zastavět rodinným domkem
za předpokladu dodržení technických
podmínek daných vyhláškou č. 26 Sb. hl.
m. Prahy (OTP). Záměr prodeje schválilo
ZMČ Praha 16 na svém zasedání dne
20.12.2004.
Od 15. února do 18. února bude probíhat
stěhování Odboru životního prostředí
ÚMČ Praha 16 z prostor budovy v ulici
Václava Balého 23 do kancelářských prostorů v objektu čp.1379 v ulici U Starého
stadionu. Po tuto dobu bude OŽP provádět
úřední záležitosti pouze v omezené míře.
Od 21. února budou pracovníci tohoto odboru v plném rozsahu k vaší dispozici na nové
adrese v ulici U Starého stadiónu.

Investiční akce na rok 2005 v Lochkově. Začátkem března bude s největší
pravděpodobností pokračovat v loňském
roce započatá rekonstrukce komunikace
Cementářské – Ke Slivenci. Vzhledem
k tomu, že se jedná o komunikaci průjezdní, bude to znamenat pro obyvatele
i řidiče značnou komplikaci při průjezdu Lochkovem. Akce bude probíhat po
etapách s uzavírkou vždy nejnutnějších
úseků. Trasy autobusů č. 246, 247 se
budou měnit právě v souladu s etapami
výstavby a s možností průjezdu městskou
části. Již teď je jasné, že nastane okamžik,
kdy autobus č. 246 Lochkovem neprojede
a bude muset jezdit po trase Smíchovské
nádraží – Radotín ve dvou rozdělených
autobusových spojích. V úseku Radotín
– Lochkov směr tam i zpět a směr Praha
– od zastávky v ulici bezejmenné - u pole
nad Zabilanskými. Cestující MHD budou
včas informováni.
Po skončení rekonstrukce výše uvedené
investiční akce proběhne plynofikace již
poslední ulice, a to ulice Na Dražkách. Je
to z důvodu, že po celou dobu výstavby
komunikace Cementářské – Ke Slivenci,
bude používána jako objízdná trasa.
Další probíhající akcí je rekonstrukce
budovy městské části, ve které má své
zázemí Sbor dobrovolných hasičů. Rekonstrukce by měla skončit v letních
měsících.
Komunikace v Lipencích. K 17.2.2005
bude dokončena II. etapa opravy ulice
Jílovišťská. Další navazující etapa opravy
mezi ulicemi U Žlábku a Ke Štěrkovně
proběhne od 18.2. zhruba do přelomu
května a června tohoto roku.
V rámci pokládky vodovodního a plynového potrubí do ulice Černošické bude v
době od 15.2. do 30.4.2005 na této komunikacaci omezen provoz v úseku mezi ulicemi K Obci a V Alejích. Objízdná trasa
povede kolem Úřadu MČ Praha - Lipence.

