Úrazy nebo dokonce smrt na silničních přechodech nejsou ničím
ojedinělým. Nejpostiženějšími jsou
v podobných situacích staří občané
a děti. Ne vždy však je vina na straně
řidiče. Často je nehoda na přechodu
důsledkem roztěkanosti, nesoustředění se, zbrklosti či špatného odhadu
chodce.
Nejen policisté jsou si toho vědomi
a snaží se tomu předcházet. Jejich
pozornost je v této době především
zaměřena na riziková místa v blízkosti
škol. Kontrolují rychlost projíždějících
vozidel. Na přechodech pro chodce
dohlížejí nad dodržováním zákona
ze strany řidičů i chodců. Bohužel
statistiky nemilosrdně ukazují, že od
doby zavedení přednosti chodců na
přechodech stoupl na těchto místech
počet dopravních nehod. Zřejmě nejvážnější jsou dopravní nehody s účastí
dětí jako chodců a cyklistů.
A teď několik smutných čísel a údajů
z policejních statistik za období minulého školního roku!
Počet nehod zaviněných dětmi - 156.
Z toho jdoucími dětmi - 147, dětmi
cyklisty - 9. Následky těchto nehod:
Usmrceno - 2. Těžce zraněno - 31.
Lehce zraněno - 124.
Tato čísla nejsou nijak optimistická
a změnit tento stav se snaží různé organizace i státní instituce. S tímto stavem se nesmířili ani policisté, a proto

Městská policie DP Zbraslav řešila
v posledním období mnoho případů,
které můžeme z našeho hlediska
označit jako běžné, ale z hlediska
společenské nebezpečnosti jsou často
závažné.
Díky našim všímavým občanům
byly hlídky MP po telefonickém oznámení přivolány k zatoulaným psům,
v Radotíně ve čtyřech a na Zbraslavi
ve dvou případech. Ne vždy byl
zkontaktován majitel, proto nalezenci
putovali do psího útulku.
Několikrát jsme byli přivoláni k lidem, kteří pod vlivem alkoholu nezvládli cestu domů a doslova se váleli,
či bezvládně leželi ve zuboženém stavu na veřejném prostranství Radotína
a Zbraslavi, a to v denních i nočních
hodinách. Tím se vystavovali zdravotním komplikacím a samozřejmě byli
tito lidé v tomto stavu snadným cílem
zlodějů a násilníků. Jeden z případů
za všechny: Dne 17.10.2005 v 19.40
hodin obdržela hlídka MP oznámení,
že na křižovatce ulic Pod Třešňovkou
a Výzkumníků na Zbraslavi leží na
zemi neznámá osoba a kolem ní se
povalují osobní věci, včetně mobilního telefonu. Hlídka byla na místě
v 19.55 hodin a zjistila, že oznámení
se zakládá na pravdě a že jde o silně podnapilou osobu ze Zbraslavi.
Dotyčnou osobu se podařilo dostat do
stavu komunikace a vzhledem k tomu,
že se nacházela blízko místa trvalého
pobytu, doprovodila ji hlídka domů. Je
třeba podotknout, že mobilní telefon
se už na místě nenacházel.
Hlídky MP opětovně objevují
nepovolené skládky skládající se
z nepotřebných věcí, jako jsou staré
chladničky, pračky, televizory, rozbitý
dřevěný nábytek, plasty, pneumatiky,
roztrhané kusy oděvů atd. Objeví se
i starý vrak. Vše je monitorováno
a předáváno k dalšímu řešení na
ÚMČ.
Dopravní přestupky řešíme nekompromisně a v tomto trendu budeme
pokračovat i nadále. Soustavným
nešvarem je stání či parkování vozidel
na chodnících a nedodržování dopravních značek. Tyto přestupky se řeší na
místě s řidiči; pokud se řidič k vozidlu
nedostaví, přestupek je zadokumentován (pořízena fotografie) a dále
se předává k řešení na přestupkové
oddělení.
Nevlídné počasí, déšť, mrazíky

se snaží při svých přednáškách ve
školách vštípit dětem základní návyky
z dopravní výchovy.
Tak a nyní se již dostávám k samotné
akci Pásovec. První dny školy policisté v celé republice uskutečnili preventivní dopravně bezpečnostní akci
s tímto názvem. Ta byla zaměřena na
používání dětských autosedaček ve
vozidle. Policisté při této akci nerozdávali pokuty, ale gumové pásovce
s upevněním na bezpečnostní pás
a také letáček s důležitými radami
a informacemi. Z letáčku se řidiči
mohli dočíst, že nezajištěné dítě v autě
umírá při nehodě 7x častěji než dítě
v autosedačce. Mladé maminky zde
například zjistí, že umístit autosedačku s dítětem na přední sedadlo spolujezdce je možné pouze tehdy, pokud
na tomto místě není airbag, nebo není
aktivní. Policisté při této akci rozdali
téměř 20 000 pásovců a letáčků.
A teď něco na závěr. Znalosti a návyky našich děti nejsou většinou dané
a děti se je učí, nejčastěji od nás dospělých. Využijte tedy každé příležitosti,
například při cestě ráno do školy, kdy
je budete nejen doprovázet, ale po
cestě jim ukážete nebezpečná místa
a hlavně vysvětlíte, jak se v těchto
místech správně chovat. Tyto informace jim dáváme i my ostatní tím, jak se
chováme, a to nejen na silnici. Tak se,
prosím, snažte a buďte dobrými učiteli.
por. Ladislav Beránek,
Policie ČR OŘ Praha II

a případné sněžení bude řidičům jízdu
do značné míry komplikovat, proto
jezděte opatrně, dodržujte příslušné
předpisy a vyhněte se tak nepříjemnostem ve spojení s MP či PČR a samozřejmě kolizím, které jsou spojené
s dopravními nehodami, a tím i možným zraněním.
Městská policie provedla za účasti
PČR a kurátora ÚMČ Prahy 16 v měsíci říjnu namátkovou kontrolu podávání
alkoholu mladistvým a nezletilým ve
vytipovaných provozovnách v Radotíně a na Zbraslavi. Je třeba konstatovat,
že v dané oblasti nebyly zjištěny žádné
prohřešky. Máme od Vás informace,
že se naše mládež sdružuje na různých místech, kde se údajně vyskytují
i drogy. Tyto informace předáváme
PČR. V namátkových kontrolách týkající se této oblasti budeme i nadále
pokračovat a nebudeme polevovat,
protože jak jistě víte z médií, není
v některých okolních městech situace
zrovna ideální.
Monitorujeme také lokality, kde
se vyskytují nepřizpůsobivé osoby.
Tito lidé se objevují v různých provizorních obydlích a přístřešcích,
v neobydlených domech určených
k demolici a podobně. Často jsou bez
dokladů, proto se lustrují a mnohdy
se podaří najít i celostátně hledanou
osobu. Jejich přítomnost je riziková
z hlediska možnosti šíření různých nemocí, či páchání trestné činnosti. Tyto
osoby se vyskytují i v okolí Berounky
(radotínská lávka), Zbraslavská ulice
č. 61, ulice Na Betonce – teskobaráky… Ve dne se pohybují kolem obchodů a často konzumují alkoholické nápoje a znečišťují veřejné prostranství.
Vzhledem k počasí, které nás čeká,
lze předpokládat, že se tito lidé budou
snažit vloupat se do Vašich zazimovaných domků, chat a chatiček v zahrádkářských koloniích a samotách. Proto
si vše dobře zabezpečte a cennosti si
odvezte domů. Hlídky městské policie
i tyto oblasti monitorují, ale jak jistě
víte, nemůžeme být všude.
Vám všem, kteří jste nám podávali
různá oznámení, osobně za MP detašované pracoviště Zbraslav děkuji.
Upozorňuji, že bezplatná linka tísňového volání 156 platí stále a telefonické spojení na služebnu Zbraslav také.
Mobilní telefon 777 156 656, pevná
linka 257 921 146.
Ing. Radek Plachtovič
ved. detašovaného prac. Zbraslav

Kompetence pracovníků sociálněprávní ochrany jsou vymezeny především
zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dále se jejich
činnosti týká zákon č. 94/1961 Sb.,
o rodině, zákon č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád a další.
S čím se tedy na nás lidé mohou obracet a s čím jim můžeme pomoci?
Obracet se na nás mohou lidé, kteří
bydlí ve správním obvodu Praha 16.
Bezplatně poskytujeme předlohy návrhů na rozvod manželství, úpravu poměrů k dětem pro dobu před i po rozvodu manželství, návrhy na zvýšení či
snížení výživného, návrhů na úpravu
styku rodiče s dítětem a další návrhy
týkající se nezl. dětí. V soudních řízeních týkajících se nezl. dětí poté vystu-

Dle § 4 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších
předpisů - kdo hodlá na základě
koncese provozovat vnitrostátní nebo
mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly
o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny
s výjimkou speciálních vozidel musí
prokázat finanční způsobilost.
Finanční způsobilostí se rozumí
schopnost dopravce finančně zajistit
zahájení a řádné provozování silniční
dopravy.
Finanční způsobilost se prokazuje
dopravnímu úřadu v místě sídla nebo
trvalého pobytu žadatele obchodním
majetkem,
objemem
dostupných
finančních prostředků a provozním

Pro občany narozené před 1. lednem 1936

pujeme jako kolizní opatrovníci dítěte
(prošetřujeme poměry v místě bydliště, účastníme se soudních jednání…).
Dále se na nás mohou obracet rodiny
s dětmi, také např. těhotné ženy, ale
i samotné děti, které se dostanou do
jakékoli obtížné životní situace, ve
které se nejsou schopny samy orientovat, nevědí, kam se obrátit – můžeme
jim poskytnout přímou pomoc, radu,
či je odkázat na jiné odborné pracoviště, popř. jim návštěvu takového
pracoviště zprostředkovat.
A kde nás najdete? Sídlíme v Radotíně, nám. Osvoboditelů 732, budova
Sociálně-zdravotního odboru, kancelář č. 3 v přízemí. Úřední dny: pondělí
a středa, 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30.

kapitálem s rezervami na 12 měsíců
provozu, a to ve výši 330 000 Kč pro
jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé
další vozidlo. Vychází se z evidence
nahlášených vozidel u dopravního
úřadu.
Potvrzení, jež vydá příslušný dopravní úřad, je podmínkou vydání
koncese a k provozování dopravy. Finanční způsobilost musí trvat po celou
dobu provozování silniční dopravy
a dopravce ji prokazuje dopravnímu
úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Způsob prokázání finanční
způsobilosti řeší Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb.,
ze dne 20. prosince 1999.

Od začátku roku 2006 dojde rovněž
ke změně zákona o cestovních dokladech. Od 1. ledna 2006 již nebudeme
moci při cestování do států Evropské
unie používat občanské průkazy typu
identifikační karty bez strojově čitelných údajů. Lze proto použít pouze
občanské průkazy České republiky
se strojově čitelnými údaji, kterým ne-

skončila doba jejich platnosti a které
nemají ustřižený roh (po změně rodinného stavu nebo po změně trvalého pobytu). Využít lze i cestovní pasy České
republiky bez strojově čitelných údajů
s vlepenou fotografií a deskami zelené
barvy a cestovní pasy se strojově čitelnými údaji, tištěnou fotografií a deskami v barvě burgundské červeně.
Problémy mohou vzniknout při
společném cestování dětí zapsaných
v občanském průkazu rodičů, pokud
tyto děti nebudou mít vlastní cestovní
pas. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče totiž neprokáže státní občanství, protože se do tohoto dokladu
zapisují i děti – cizinci. Do cestovního
pasu rodičů se zapisují pouze ty děti,
které jsou státními občany ČR. Dalším
rozdílem je i to, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje namísto data
narození a pohlaví pouze rodné číslo,
které je vnitrostátním identifikačním
údajem a které může být pro cizí státní
orgány nesrozumitelné. Proto – budete-li, rodiče, cestovat do zahraničí
s dětmi, požádejte si o zapsání dítěte
do vašeho cestovního pasu!
Veškerou agendu týkající se občanských průkazů a cestovních dokladů
pro správní obvod Praha 16 vyřizuje
odbor občansko správní Úřadu městské
části Praha 16, nám. Osvoboditelů 21,
Praha – Radotín. Vaše dotazy vám
zodpoví na tel. čísle: 234 128 244
– 247 pracovnice tohoto odboru.
Jana Černá

S účinností od 1.10.2005 vešla v platnost novela týkající se příspěvku při
péči o osobu blízkou provedená zákony č. 168/2005 Sb. a č. 218/2005 Sb.
Tyto zákony mění zákon č. 100/1988
Sb., o sociálním zabezpečení, zákon
č. 463/1991 Sb., o životním minimu,
a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Úpravy sledují zlepšení podmínek
pro osoby pečující o své blízké či jiné
osoby, a to jak zvýšením částky příspěvku a hranice příjmu ze souběžně
vykonávané výdělečné činnosti, tak
i odstraněním některých omezujících
podmínek pro přiznání či výplatu
příspěvku.
Příspěvek při péči o jednu blíz-

kou osobu se zvyšuje ze současných
3776 Kč na 5310 Kč měsíčně. Pokud
občan pečuje o dvě a více osob, bude
pobírat místo současných 6490 Kč
9086 Kč měsíčně. Novela zákona pamatuje také na případy, kdy si občané
při pobírání tohoto příspěvku přivydělávají. Až do současnosti si mohli
maximálně přivydělat 3540 Kč čistého
příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek
přišli. Nová právní úprava zvyšuje
tuto částku na 5900 Kč.
Zákon pamatuje rovněž na další pečující občany. Jsou jimi např. ti, kteří
mají dítě v pěstounské péči, pobírají
rodičovský příspěvek nebo dávky
sociální péče vázané na sociální potřebnost.

S účinností od prvního října tohoto
roku byla změnou zákona o občanských průkazech stanovena výjimka
pro občany narozené před 1. lednem
1936. Tito občané nemusí žádat
o výměnu občanského průkazu bez
čitelné zóny. Ale pouze za splnění
několika podmínek. Rozeberme si je
podrobněji.
Jste-li majiteli občanského průkazu
typu knížka s vyznačenou dobou platnosti „bez omezení“, či „platnost prodloužena bez omezení“; nebo pokud
vlastníte občanský průkaz typu karta
vydaný do 31. prosince 2004 s dobou
platnosti „bez omezení“, a jste narozeni právě před 1. lednem 1936,
nemusíte žádat o výměnu vašeho
občanského průkazu, pokud všechny
povinně zapisované údaje souhlasí se
skutečností. Jestliže jste však již o výměnu občanského průkazu požádali,
jste povinni si jej vyzvednout a starý
odevzdat. Pro úplnost dodejme, že občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů nenahrazují cestovní pas.

Cestování do států Evropské unie

Upozornění pro řidiče. Od 1.11.2005
Městská část Praha 16 ZPROVOZŇUJE PARKOVACÍ AUTOMAT v ulici
Sídliště před zdravotním střediskem.
V době od 7.00 – 17.00 hod. je cena za
1 hod. parkování stanovena na 5 Kč.
Uzavření úřadu. Úřad městské části
Praha 16 sděluje občanům, že dne
18.11.2005 budou z provozně technických důvodů uzavřeny budovy úřadu,
a to včetně detašovaných pracovišť na
Zbraslavi.
P ř i s v í c e n í p ř e c h o d u . E lt o d o Citelum, s.r.o., Novodvorská 1010,
Praha 4, požádalo dne 20.10.2005
o vydání stavebního povolení na akci
přisvícení přechodu pro chodce na
nám. Osvoboditelů vedoucímu ve
směru od pošty do parku ke “Koruně”
a kinu. Jedná se o velmi vytížený přechod. Účelem přisvícení přechodu pro
chodce je zvýšení intenzity osvětlení
v místě přechodu, které zvýší bezpečnost chodců a přispěje ke snížení
dopravních nehod. Přisvětlení bude
realizováno do konce roku 2005 na
žádost TSK a OD MHMP.
Upozornění pro držitele (chovatele)
psů. Blíží se konec roku 2005, tedy
doba, dokdy mají chovatelé psů za
povinnost dát své psy zaregistrovat
na Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
občanskosprávních agend. Přihlášení
se provádí pomocí registrační karty,
kterou obdrží u veterinárního lékaře
nebo u správce místního poplatku ve
své městské části podle místa trvalého
pobytu. Vyplněné registrační karty
městská část hromadně odesílá na
výše uvedený odbor MHMP. Ten potom posílá chovatelům psů potvrzení
o registraci.
Pobočka KB. Komerční banka požádala odbor výstavby ÚMČ Praha 16
o povolení stavebních úprav a změnu užívání v přízemních prostorách
v „Hotelovém domě“ čp. 1165, ve
Věštínská ul., v Radotíně. V pravé
části přízemí (kde byl bar a rychlé
občerstvení) chce KB zřídit novou
pobočku obchodního místa s dvěma
pracovními přepážkami. Stavební
povolení bylo již vydáno.
Opravy u kanalizačních šachet.
Odbor dopravy ÚMČ Praha 16 vyzval Pražské vodovody a kanalizace,
a.s. (PVK) k zajištění bezpečnosti
silničního provozu na komunikaci
K Cementárně, kde se propadala
vozovka okolo kanalizačních revizních šachet mezi ulicemi V Sudech
a Strážovská. PVK upozornily, že
propadliny zřejmě vznikly jako důsledek nekvalitně provedeného zhutnění
jednotlivých vrstev vozovky, nicméně
v říjnu provedly opravu nejhorších
míst v úseku kolem ulice Vápenné.
Žitavského před zimou. Podobnou
výzvu jsme již v květnu zaslali odboru městského investora v souvislosti
s havarijním stavem Žitavského ulice
od mostu Závodu Míru až po ulici
K Přehradám. Po několikaměsíční
snaze o překlenutí období do rekonstrukce této zbraslavské komunikace
a zajištění bezpečného provozu na ní
se společnosti ZAVOS s.r.o. (zastupuje
hlavní město Prahu) podařilo vyčlenit
z rozpočtu 2 miliony korun. Tato částka je určena k opravě 35 míst, která
jsou v dezolátním stavu. Provedena
by měla být firmou Subterra a.s. v co
nejkratším termínu.

Inzerce

