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Nešiřte invazní rostliny

Hospodaření a rozpočet Prahy 16
korun v příjmech i výdajích.
„Startovací“ rozpočet je tedy o necelé 4 miliony korun vyšší než v loňském
roce, ale bohužel v tom nehraje roli
dotace na výkon státní správy. Ta, přes
navýšení platů všech zaměstnanců ve
veřejné sféře týkajícího se i všech pracovníků MČ Praha 16, však zůstala na

prakticky stejné úrovni, letos je opět
ve výši kolem 16 milionů korun.
Naopak více financí do Radotína přiteče v neinvestiční dotaci od hlavního
města Prahy, přes redukci schválenou
pražským zastupitelstvem to bude
více než 40 milionů Kč. Třetím pilířem
rozpočtu je výnos z vlastní ekonomické
činnosti (rozpočtovaný na 18,4 mil. Kč),
z něhož je například prioritně financována obnova bytového fondu.
Naopak výdaje již na „startovní
čáře“ počítají s mnoha investičními
akcemi. „Vedle dofinancování již vloni
částečně krytých projektů se počítá se
zahájením řady nových. Jednoznačně
největším výdajem v této oblasti jsou
další mnohamilionové investice do

postupné a rozsáhlé modernizace
bytového fondu,“ vysvětluje starosta
Hanzlík. Jejich hlavní součástí bude
pokračování zateplení objektů na
Sídlišti a rovněž realizace opatření
na snížení radonu v bytech tamtéž
(cel kem v kapitole rozpočtováno
7,75 milion korun).
Nemalé finanční prostředky si vyžádá Místo u řeky,
kde však bude většina kryta z dotace
(vlastní prostředky
cca 0,9 mil. Kč). Dalšími akcemi v řádu
1 milionu Kč bude
příprava a první stavební práce v okolí
připravovaného
bazénu, který by měl
navázat na přírodní
koupaliště (biotop
za školou), a pak také rekonstrukce
hřbitovů. Menšími akcemi pak budou
cyklostezka Rymaň, oprava další lávky
na Radotínském potoce (vloni zrekonstruován mostek u mateřské školy) či
rekonstrukce fontány v parčíku mezi
ulicemi Vrážská a Věštínská.
Podrobnější informace o investičních akcích připravujeme do příštího
vydání NP16.

Rozpočet městské části na rok 2015
i srovnávací řady (tabulky a grafy)
za roky 2001 až 2014 naleznete
v plném rozsahu na nových webových stránkách MČ na adrese
www.praha16.eu/finance.

Podzemní kontejnery už fungují
Ve středu 1. dubna byly oficiálně
uvedeny do provozu všechny podzemní
velkoobjemové kontejnery umístěné
v Městské části Praha 16 a plně tak nahrazují stávající povrchové kontejnery
na separovaný odpad.

Pod zemí jsou nyní „popelnice“ na
pěti místech – tři stanoviště mají sestavy pro papír, sklo a plast: na náměstí
Osvoboditelů mezi nákupním centrem

a ulicí Na Betonce, na Sídlišti poblíž
restaurace Na Výšince a na Horymírově náměstí; další dvě mají i podzemní
nádobu na tetrapakové obaly: na Sídlišti naproti zdravotnickému zařízení
(na místě, kde dosud stály popelnice
na směsný odpad)
a v Prvomájové ulici
u křižovatky s Vinohrady.
Městská část získala část finančních
prostředků na vybudování podzemních
kontejnerů díky
úspěchu v rá mci
58. výzvy operačního
pr o g r a mu Ž i v ot n í
prostředí. Z celkové
ceny 6 943 176 Kč bez DPH zaplatila
radotínská radnice jen deset procent,
zbývajících devadesát procent nákladů
bylo pokryto z peněz fondu.

Prodej kosmetiky s přidanou krádeží?

Oznámení z tísňové linky 156 prověřovala 6. března v 16.45 hod. autohlídka Městské policie v ulici Nýřanská v Radotíně. Oznamovatelka uvedla, že
jí zde dvě ženy nabízely kosmetiku a jedna z nich se přitom snažila sáhnout
do její kabelky a okrást ji. Poté prý obě ženy nasedly do autobusu MHD směr
Velká Chuchle. Hlídka se spojila s oznamovatelkou a v ulici Starochuchelská na
zastávce Kazínská očekávala příjezd autobusu. V něm oznamovatelka označila
obě ženy, které byly vyzvány k vystoupení z autobusu a setrvání na místě do
příjezdu Policie ČR. Obě ženy se dobrovolně řídily pokyny hlídky. Vzhledem
k tomu, že jedna z nich byla cizinka a neměla u sebe žádný doklad totožnosti,
byla na místo přivolána Cizinecká policie ke zjištění totožnosti. Celou záležitost
si poté k dořešení převzala Policie ČR.

Hledaný nalezen

Během běžné hlídkové činnosti se zaměřením na kontroly lokalit s výskytem
osob bez domova, kterou prováděla pěší hlídka Městské policie 10. března ve
Velké Chuchli, byla v 9.30 hod. v ulici U Zahradnictví provedena kontrola muže,
který svou totožnost prokazoval předložením dokladu o ztrátě občanského
průkazu. Následnou lustrací v databázi osob hledaných Policií ČR bylo zjištěno,
že se jedná o osobu hledanou policií. Na základě zjištěných skutečností byla na
místo přivolána Policie ČR, ta si muže převzala k přijetí dalších opatření.

Pouliční vnucovači

Další oznámení z tísňové linky 156 v souvislosti s pochůzkovým prodejem kosmetiky prověřovala autohlídka Městské policie 20. března ve 14.20 hod. v ulici
Věštínská v Radotíně na parkovišti před obchodem Penny Market. Hlídka po
příjezdu na místo spatřila dva muže, kteří přímo na parkovišti vnucovali zákazníkům obchodního domu ke koupi kosmetické přípravky. Hlídka pojala důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání v rozporu s tržním řádem, který
zakazuje pochůzkový prodej na území hl. m. Prahy. Po prokázání totožnosti
a podání vysvětlení oba prodejci odmítli vyřešit celou záležitost s hlídkou na
místě s tím, že prodej je dle jejich názoru na těchto místech povolen. Vzhledem
ke zjištěným skutečnostem bylo protiprávní jednání oznámeno příslušnému
správnímu orgánu ÚMČ Praha 16 k přijetí dalších opatření.
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Prevence je i na zodpovědnosti každého jednotlivce. Rozhodně je třeba
dávat si pozor na to, co chce člověk
pěstovat na své zahradě, nebo co by
dokonce chtěl vysazovat do volné
přírody. Doma si např. slunečnici topinambur ohlídá, problém ovšem nastane, když mu „uteče“. Tomu navíc sám
napomáhá, pokud vyhazuje zahradní
odpad někam za plot – v nejhorším
případě na břeh řeky či potoka. Odtud
se invazní rostliny mohou rozšířit jak
do blízkého okolí, tak i pomocí vodního toku (po dešti či větší vodě) na
daleko větší vzdálenosti.
zpracováno podle materiálu Ekocentra
Koniklec

Proč jsou nepůvodní rostliny v naší
přírodě problémem? Kdy se z nich stávají invazní druhy? A jak předcházet
nebezpečí jejich šíření?
Rostlin, které byly do střední Evropy
z nějakého důvodu (začaly se pěstovat
jako okrasné květiny, píce pro zvěř…)
zavlečeny, je veliké množství. Problémem v naší krajině jsou však nepůvodní invazní druhy. Invaze samotná
je ve své podstatě proces překonávání
bariér geografických, environmentálních, reprodukčních, bariér, které
nové rostlině staví do cesty problémy
s rozšiřováním a místní vegetace na
původních stanovištích. Ve chvíli,
kdy tato omezení překoná a začne se
v krajině sama nekontrolovatelně šířit
a vytlačovat domácí floru, stává se invazním druhem.
Invazní rost liny mají v y ni kající schopnost šířit se na vel ké
vzdálenosti – produkují velké množství
semen (bolševník velkolepý), rozmnožují se vegetativně, např. částmi oddenků (všechny křídlatky). Dlouhou
dobu se mohou držet pouze na místě,
kde byly vysazeny, ale náhlá souhra
podmínek důležitých pro jejich šíření
jim uvolní cestu pro invazi do volné
přírody. Likvidace takových porostů
je pak zdlouhavá, finančně náročná
a ne vždy úspěšná.

Kam s bioodpadem?

Všichni Pražané mají možnost
zdarma odkládat zahradní odpad
jak do sběrných dvorů, tak i do kontejnerů, jejichž přistavování během
jarní a podzimní sezóny hradí Hlavní
město Praha. Radotínští jsou na tom
ještě o něco lépe, Technické služby
Praha – Radotín nyní během celého
dubna přistavují dvakrát týdně dva
kontejnery na několik po sobě navazujících stanovišť a pokrývají tak celou zástavbu městské části. Tím spíš
tu není omluvy pro házení odpadu
přes plot.

Svoz BIOodpadu v Radotíně - jaro 2015
Čas přistavení

Čas přistavení

Čas přistavení

Čas přistavení

Tráva, listí

13,00-13,45

14,00-14,45

15,00-15,45

16,00-16,45

Čas přistavení
17,00-17,45

Větve

17,00-17,45

13,00-13,45

14,00-14,45

15,00-15,45

16,00-16,45

čtvrtek
16.4.

Prvomájová x
U Vápenky

Radkovská x
Živcová

Strunkovská x
Strážovská

Otěšínská x
K Višňovce

Nám. Osvoboditelů odstavná plocha
pod Albertem

úterý
21.4.

Macháčkova

Na Rymáni x
K Berounce

Zdická x Vojetická

Garáže
Zderazská

Šárovo kolo

čtvrtek
23.4.

Nám. Osvoboditelů odstavná plocha
pod Albertem

Prvomájová x
U Vápenky

Radkovská x Živcová

Strunkovská x
Strážovská

Otěšínská x
K Višňovce

úterý
28.4.

Šárovo kolo

Macháčkova

Na Rymáni x
K Berounce

Zdická x
Vojetická

Garáže Zderazská

Sběr bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů
financovaný Magistrátem hl. m. Prahy
stanoviště

sobota

Strunkovská (vydlážděná plocha cca proti č. pop.
1185)
Vojetická u stanoviště tříděného odpadu

25.4.

čas
9.00-12.00

16.5.

13.00-16.00

Na Rymáni u stanoviště na tříděný odpad

30.5.

13.00-16.00

Zderazská u garáží u stanoviště tříděného odpadu

13.6.

13.00-16.00

Na místě bude přítomna odborná obsluha. Občané mohou odevzdat listí, trávu,
větve, spadané ovoce, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský odpad rostlinného původu. Nelze odevzdávat živočišný odpad.

Natržené bankovky nesmí
obchodníci odmítnout
Nezřídka se nám při placení dostane
do rukou bankovka, které chybí růžek
či část okraje, která je pomačkaná,
natržená nebo dokonce na dva kusy
a slepená izolepou. Nejsou výjimkou
ani bankovky popsané či pomalované.
Co pak s nimi udělat? Je možnost je
odmítnout? A co obchodník, musí je od
nás vždy přijmout?
Stačí malá nepozornost při placení
a snadno se nám do rukou dostane
opotřebovaná nebo dokonce poškozená bankovka. Je tak trochu
jako „černý Petr“, rádi bychom
ji už neměli, ale nikdo ji nechce
přijmout. Co teď? „Rozhodně
nemusíme s každým nepatrným
poškozením běžet do banky, ale
měli bychom umět rozpoznat, zda
můžeme poničenou bankovkou
zaplatit a zda ji musí obchodník
přijmout,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu.
Existují jasná pravidla pro přijímání
opotřebovaných a poškozených peněz.
Stává se, že pokladní při placení odmítnou přijmout bankovku s odůvodněním, že poškozené peníze přijímat
nemusí. Ne vždy ale postupují správně. Zatímco bankovky opotřebované
oběhem, typicky pomačkané, odřené,
s narušeným okrajem či zašpiněné,
nelze odmítat, u poškozených se s jejich odmítnutím setkat můžeme.
„Zákon rozlišuje mezi běžným
a nestandardním poškozením. Pro
nás jako fyzické osoby platí, že jiné než
opotřebované bankovky akceptovat
nemusíme. U podnikatelů hraje roli,
jestli jde o fyzickou nebo právnickou
osobu. Režim fyzických osob je stejný,
jedinou výjimkou jsou směnárníci, pro

které platí to, co pro právnické osoby.
Většina obchodníků jako právnické
osoby má povinnost přijímat všechny
bankovky, až na ty nestandardně poškozené a ty poškozené běžně, které ale
nejsou celé,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
Celou se pak rozumí i třeba bankovka s chybějícím růžkem ne větším než
2 cm nebo právě natržená bankovka
bez ohledu na délku a počet natržení.
Právnické osoby musí dokonce přijmout i bankovku roztrženou na
dvě části a slepenou lepicí páskou.
Nevadí ani mastná skvrna nebo
čárnutí. A co je důležité, nesmí je
už vracet do oběhu. Nenechme si
tedy namluvit, že bankovku, která
je pouze natržená, nepřijímají.
Výrazně poškozené či úmyslně
poničené peníze do oběhu nepatří. Takové bankovky může odmítnout každý, až na Českou národní
banku a zejména banky provádějící
hotovostní operace. Jenže ty nám ji
zabaví bez náhrady. O nestandardní
poškození, které rozhodně nebylo
způsobeno běžným zacházením, se
jedná v případě ohořelých či zetlelých
bankovek, dále jsou-li roztržené na
více než dvě části nebo mají nečitelný
či proděravělý obrazec. Pokud však
bude bankovka vlivem tepla jen zahnědlá nebo jen propálená, nepokládá
se za ohořelou. Pokud bankovka po
nechtěném vyprání zůstane beze změn
viditelných pouhým okem, obrazec
a některé ochranné prvky jsou rozeznatelné, musí ji obchodník přijmout
a dále do oběhu nevracet, stejně jako
bankovku popsanou či pomalovanou
z jedné strany.

Nově jmenovaný vedoucí Odboru
občansko správního. Na základě
usnesení Rady městské části Praha 16
č. 94/2014 ze dne 10. prosince 2014 bylo
dne 17. prosince 2014 vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru
občansko správního Úřadu městské části
Praha 16. Výběrová komise doporučila
jmenovat do funkce vedoucího Odboru
občansko správního Mgr. Jiannise Georgiou, DiS. Rada městské části Praha 16
se s tímto závěrem ztotožnila a na návrh
tajemníka ÚMČ Praha 16 jej svým usnesením č. 145/2015 ze dne 18. února 2015
jmenovala s účinností od 1. března 2015
do funkce vedoucího Odboru občansko
správního Úřadu městské části Praha 16.
Nově jmenovaná vedoucí Místní knihovny Radotín. Na základě usnesení Rady
městské části Praha 16 č. 84/2014 ze dne
10. prosince 2014 bylo dne 17. prosince
2014 vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucí Místní knihovny Radotín,
organizační složky zřízené MČ Praha 16.
Výběrová komise doporučila Radě městské části Praha 16 jmenovat do funkce
vedoucí Místní knihovny Radotín
Bc. Michaelu Laškovou. Rada městské
části Praha 16 se s tímto závěrem ztotožnila a na návrh starosty MČ Praha 16
ji svým usnesením č. 146/2015 ze dne
18. února 2015 jmenovala s účinností od
1. března 2015 do funkce vedoucí Místní
knihovny Radotín.
Vítání občánků. Městská část Praha 16
pořádá ve čtvrtek 16. dubna 2015 slavnostní akci „Vítání nejmenších občánků
Radotína“, na níž jsou zvány děti, které
se narodily v období od srpna 2014 do
ledna 2015. Děti budou uvítány jako noví
občánci města Radotína a budou jim předány pamětní knihy s dárečky a květinou
pro maminku. Kvůli konání této slavnosti
bude v dopoledních hodinách zcela uzavřeno pracoviště matrik Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16 na adrese
Václava Balého 23/3 v Praze-Radotíně.
O službu CzechPOINT a ověřování je
v této době možné požádat na Odboru
živnostenském ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21/2, a dále také u České
pošty, s. p. na náměstí Osvoboditelů.
Odstávka elektronické podatelny. Z důvodu zprovoznění nové spisové služby
v rámci Úřadu městské části Praha 16
bude ve dnech 24. až 27. dubna 2015
nefunkční elektronická podatelna na
adrese elpodatelna@praha16.eu. Všechny
zásilky, které by v těchto dnech byly odeslány, nebudou ÚMČ Praha 16 doručeny.
Omlouváme se za případné komplikace
a děkujeme za pochopení. Podobné
omezení nyní přichází po 16 letech
bezproblémového fungování stávajícího
technologického systému a je nutné
z důvodu lepšího propojení úřadu na
základní registry veřejné správy a současně uvedení nového systému splňujícího
všechny legislativní požadavky.
Úřad práce mění úřední hodiny. Od
března 2015 se změnily úřední hodiny
Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště v Radotíně, náměstí Osvoboditelů
732/7, které vyplácí nepojistné sociální
dávky pro žadatele ze správního obvodu
Praha 16 (tzn. z Lipenců, Lochkova, Radotína, Velké Chuchle a Zbraslavi). Úřední hodiny jsou nyní v pondělí 8.00-12.00
hodin a 13.00-17.00 hodin, v úterý 8.0011.00 hodin, ve středu 8.00-12.00 hodin
a 13.00-17.00 hodin a ve čtvrtek 8.0011.00 hodin. V pátek probíhá v době od
8.00 do 11.00 hodin pouze příjem žádostí
o nepojistné sociální dávky.
Radotínská část celorepublikové
akce Ukliďmě Česko. Vyčištění dalšího úseku povodí řeky Berounky se
koná 18. dubna – sraz je v ulici Nad Berounkou přímo u mostu přes řeku, kontaktní telefon je: 603 702 756. Další úklid
se chystá 25. dubna, týkat se bude porostu
podél schodů mezi ulicemi Strážovská
a Radkovská. Sraz je naplánován ve
13.00 hodin nad schody na souřadnicích
N 49° 59.692 E 014° 21.984 (Akce probíhá zároveň jako geocachingová CITO
event). Rukavice a pytle jsou zajištěny
v rámci projektu Ukliďme Česko.

