Není pochyb o tom, že správné
kontakty na správné lidi jsou pilířem
dobrého byznysu. Ještě víc to platí
o dobrých kontaktech s obchodními
partnery v cizině.
Jak však takové kontakty jednoduše
získat?
Čeští podnikatelé tento problém často řeší účastí na tuzemských i mezinárodních veletrzích a výstavách. Tento
postup však stojí docela hodně peněz
a ne vždy je jeho výsledkem uzavřený
kontrakt.
Hospodářská komora hl.m. Prahy
(HKP) nabízí pražským podnikatelům jednodušší řešení: správného
obchodního partnera se pokusí vyhledat sama – „na vlastní náklady“.
Pracovníci pražské komory budou
tyto kontakty navazovat osobně, zejména prostřednictvím celoevropské
komorové sítě EuroChambers. Využijí
přitom samozřejmě i stávajících
vztahů se zahraničními byznysmany.
Spolupracovat budou i s obchodně- ekonom ick ý m i ú s ek y č e sk ých
velvyslanectví v cizině, jakož i s ambasádami sídlícími v Praze. Hlavním
záměrem projektu je poskytnout pražským podnikatelům – zejména malým
a středním firmám – účinný nástroj
pro proniknutí na zahraniční trhy,

ať už formou exportu zboží a služeb,
nebo formou expanze firem za hranice
Česka. Hlavní cílovou oblastí budou
státy Evropské unie, i když know-how
a zázemí, které v komoře vytvoříme,
bude využitelné i pro vstup na trhy po
celém světě.
Pražská komora zájemce o obchody
se zahraničními partnery nejdříve podrobně seznámí s možnostmi spolupráce s tou kterou zemí, s legislativou,
která se podnikání dotýká. Pak přijdou
na řadu jednání „jeden na jednoho“ se
zástupci zahraniční firmy.
Mnoha podnikatelům, zejména malým
a středním, brání v expanzi na nové
trhy především komplikovanost pravidel, kterými se musejí řídit. Pokud
se jim poskytne možnost vstupu na
zahraniční trhy jedněmi dveřmi, včetně osobních kontaktů v jednotlivých
regionálních i celostátních obchodních komorách a včetně poradenského
servisu, výrazně se tím zjednoduší
jejich vstup na nové trhy a tím se zvýší
jejich konkurenceschopnost v evropském měřítku.
Díky tomu, že projekt EuroChamber
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky, mají podnikatelé
všechny služby od HKP zadarmo.

Tak nám přestěhovali magistrát. Po dlouho připravované a diskutované akci
konečně přesídlili úředníci z několika detašovaných pracovišť do jiného, které
najdete ve Škodově paláci v Jungmannově ulici. Nové pracoviště bude pro občany výhodné zejména proto, že v jedné budově budou moci vyřizovat mnohé
agendy. Velkým plusem je jeho dosažitelnost, neboť leží nedaleko stanice metra
nebo tramvaje. Imobilní občané ocení bezbariérový přístup. Důležité pro komunikaci s úředníky je i zachování původních telefonních čísel. Všechny odbory se
však do Škodova paláce nevešly a zůstaly na původních místech nebo využily
stávajících uvolněných prostorů. A kde a jaké odbory MHMP nyní najdeme?

Jungmannova 35, Praha 1:
podatelna AMP
Odbor dopravy DOP
Odbor daní, poplatků a cen DPC
Odbor dopravněsprávních agend DSA
Odbor informatiky INF
Odbor finanční kontroly OFK
Odbor hospodářské správy OHS
Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu OKP
Odbor mimořádných kontrol OMK

Odbor uměleckých škol,
mládeže a tělovýchovy OMT
Odbor ochrany prostředí OOP
Odbor občanskosprávních agend OSA
Odbor stavební OST
Odbor územního plánování OUP
Odbor zahraničních vztahů a fondů
EU (část) OZF
Kancelář ředitele Magistrátu (část) RED
Odbor školství SKU
Odbor živnostenský ZIV

V budově má zároveň informační a prodejní kancelář Dopravní podnik hl. m.
Prahy a kancelář pro styk s veřejností má zde i Technická správa komunikací
hl. m. Prahy. V sousedství sídlí služebny organizací PRE a Pražská plynárenská.

Nová úřední budova,
nám. Franze Kafky 1, Praha 1:
Odbor bytový BYT
Odbor krizového řízení (část) OKR
Odbor obchodních aktivit OOA
Odbor správy majetku OSM

Nová radnice, Mariánské nám. 2,
Praha 1:
Odbor legislativní a právní LEG
Odbor public relations OPR
Kancelář primátora PRM
Odbor rozpočtu ROZ
Sekretariát SEK
Odbor účetnictví UCT

Odbor zahraničních vztahů (část) OZF
Kancelář ředitele Magistrátu
(část) RED
Odbor krizového řízení (část) OKR

Charvátova 9, Praha 1
Odbor sociální péče a zdravotnictví
SOC

Emauzy, Vyšehradská 51, Praha 2:
Odbor městského investora OMI
Útvar rozvoje města URM
(od února 2007)

Chodovec, Archivní 6, Praha 4:
Odbor archiv hl. m. Prahy AMP

Novinky na úseku cestovních dokladů
Od 1.9.2006 vstoupila v platnost
změna zákona o cestovních dokladech, po které dochází ke změně typu
cestovního pasu s platností na 10 a 5
let (děti 5 – 15 let). Jde o cestovní pasy
se strojově čitelnou zónou a s nosičem
dat s biometrickými údaji, tzv. e-pasy.
Biometrickým údajem je pořízení fotografie. Podpis je pořízen digitálně
pomocí zařízení instalovaného na
příslušném úřadě. O vydání e-pasu
lze požádat pouze v místě trvalého
pobytu občana nebo na zastupitelském úřadě v zahraničí. Pro občany
hlášené k trvalému pobytu na území
ÚMČ Prahy 16 je to odbor občan-

sko správní, úsek evidence obyvatel
a osobních dokladů ÚMČ Praha 16 na
adrese: náměstí Osvoboditelů 21/2a,
Praha 5 – Radotín, tel.: 234 128 244,
246. Každý žadatel o vydání e-pasu
se k příslušnému úřadu musí dostavit
osobně, občan ČR ve věku 5 – 18 let
spolu se zákonným zástupcem (rodičem), který stvrdí souhlas s vydáním
e-pasu. Převzetí vyhotoveného e-pasu
je možné pouze v místě trvalého pobytu
občana nebo na stejném zastupitelském
úřadě v zahraničí, u kterého občan
podal žádost o vydání e- pasu. Žádost
o vydání e-pasu občan nevyplňuje, předem zhotovené fotografie nepředkládá.

Pro účely vydání cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými prvky (tzv.
e- pasu) je poskytnutí biometrických
údajů stanoveno zákonem č. 329/1999
Sb., o cestovních dokladech. Poskytnutí biometrických údajů je dobrovolné. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů znamená nemožnost vydání e-pasu.
K vystavení e-pasu občan starší 18
let předloží tyto doklady: platný občanský průkaz, cestovní pas, který má
v současné době v držení, 600 Kč na
uhrazení správního poplatku.
K vydání prvního cestovního pasu
pro děti (občany ČR) do věku 15 let
předkládá zákonný zástupce „Osvědčení o státním občanství České republiky“ dítěte. Toto osvědčení vydává
pro občany hlášené k trvalému pobytu
ve správním obvodu Prahy 16 matrika
Úřadu městské části Praha 16, na adrese: Praha 5 – Radotín, Václava Balého 23/3. Zákonný zástupce zde předloží: platný občanský průkaz, rodné
listy rodičů, rodný list dítěte a 100 Kč
na uhrazení správního poplatku,
úřední hodiny: pondělí a středa
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30 hod.
K vystavení e-pasu pro děti (občany
ČR) ve věku 5 – 15 let s platností na
5 let předkládá zákonný zástupce
(rodič) svůj platný občanský průkaz,
rodný list dítěte, 100 Kč na uhrazení
správního poplatku, osobní účast
dítěte je nutná z důvodu pořízení fotografie a podpisu (od 7 let).
K vystavení cestovního pasu s platností na 1 rok pro děti (občany ČR) do
věku 5 let předloží zákonný zástupce
(rodič) svůj platný občanský průkaz,
rodný list dítěte, 2 shodné fotografie
dítěte, 50 Kč na uhrazení správního
poplatku a neplatný cestovní pas, byl-li již cestovní pas dítěti vydán.
K vystavení cestovního pasu vydaného v kratší lhůtě s platností na 6 měsíců pro děti ve věku 5 – 15 let:1000 Kč
na uhrazení správního poplatku,
2 shodné fotografie dítěte, občanský
průkaz rodiče, rodný list dítěte.
K vystavení cestovního pasu vydaného v kratší lhůtě s platností na 6 měsíců pro děti ve věku 15 – 18 let:1500 Kč
na uhrazení správního poplatku,
2 shodné fotografie dítěte, rodný list
dítěte a platný občanský průkaz rodiče i dítěte.
K vystavení cestovního pasu v kratší
lhůtě s platností na 6 měsíců pro občany starší 18 let 1500 Kč na uhrazení
správního poplatku, 2 shodné fotografie a platný občanský průkaz.
Platnost cestovního dokladu skončí
uplynutím doby 3 měsíců ode dne
změny příjmení občana, pokud k ní
došlo v souvislosti s uzavřením man-

želství občana.
Od 1.9.2006 nelze zapsat do cestovního pasu rodiče děti do věku 15 let.
Cestovní pasy vydané do 31.8.2006
zůstávají v platnosti po dobu v nich
uvedenou. Je-li v cestovním pasu
zapsáno dítě (občan mladší 15 let),
může cestovat s rodičem i po 1. září
2006, nejdéle však do dovršení 15 let
věku dítěte.
K cestě do států Evropské unie lze
jako cestovní doklad použít i platný
občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část po změně trvalého pobytu
nebo rodinného stavu. Toto se týká
pouze občana – držitele občanského
průkazu, nikoli osob zapsaných v kolonce „Jiné údaje“ na zadní straně
občanského průkazu – děti, manžel,
manželka, partner, partnerka.
Z důvodu změn v systému evidence
obyvatel doporučujeme, aby každý,
kdo bude žádat o vydání cestovního
dokladu nebo občanského průkazu,
předložil pro kontrolu údajů veškeré
matriční doklady: rodný list, oddací
list, úmrtní list partnera nebo rozvodový rozsudek s vyznačenou právní
mocí a dále vysokoškolské diplomy
pro zapsání titulů a vědeckých hodností. V případě nesrovnalostí v občanském průkazu a v systému evidence obyvatel není možné vydat cestovní
pas, e-pas a ani občanský průkaz do té
doby, dokud občan nepředloží příslušné doklady na odstranění nesrovnalostí v evidenci obyvatel.
Doporučujeme občanům, aby pečlivě kontrolovali platnost cestovních
dokladů a v dostatečné době před
odjezdem do zahraničí žádali o vystavení cestovního pasu. Podání žádosti
o vydání e-pasu je časově náročnější,
systém neumožňuje pracovnicím
ovlivnit rychlost systému. Vyřízení
jedné žádosti o vydání e-pasu trvá asi
20 minut.
Občan má možnost zkontrolovat
funkčnost čipu e-pasu na příslušných
úřadech, kde je umístěno zařízení
k tomuto účelu. Upozorňujeme občany, že je určen pouze ke kontrole
funkčnosti čipu e-pasů.
Držitel e-pasu je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit jej
před ztrátou, odcizením, poškozením
nebo zneužitím. Tento cestovní pas
obsahuje uvnitř datové stránky nosič
dat s biometrickými údaji, který je
citlivým elektronickým zařízením,
a proto je nutné e-pas chránit především před extrémními teplotami,
vlhkostí a tlakem, ohýbáním nebo
jiným mechanickým poškozováním
anebo vystavováním jiným extrémním zátěžím.

K bezpečnostní situaci v Radotíně

dobrým příkladem pro naše děti, když
jdou kolem a cestou vidí osoby, které
do sebe lijí víno z krabic, popřípadě
močí všude tam, kde se jim zamane.
Zákon na ochranu před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
v §15 říká: „Osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek a jsou ve stavu,
v němž bezprostředně ohrožují sebe
nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo
majetek, se zakazuje vstupovat do
všech veřejných prostor, kde by mohly
způsobit sobě nebo jiné osobě škodu
nebo vzbudit veřejné pohoršení“. Naši
strážníci takovéto osoby z těchto prostor vykazují a v dané činnosti budou
i nadále pokračovat.
V souvislosti s otázkou alkoholu se
ještě zmíním o kontrolách, které se
provádějí v restauračních zařízeních.
Jedná se zejména o kontrolu nalévání alkoholu mladistvým osobám.
Pozitivní je, že při kontrolách se
nenašla ani jediná mladistvá osoba
konzumující alkohol.
V měsíci září se MP zaměří na zajištění maximální bezpečnosti dětí na
přechodech cestou do školy, ale také
na dopravu, v níž zejména mladí řidiči
si někdy pletou silnici se závodištěm.
V listopadu vás budu informovat, jak
gramotní jsou radotínští řidiči v tomto
směru.

Vzhledem k probíhajícím dovoleným
se v Radotíně v měsíci srpnu zlepšila
situace v automobilové dopravě. Radotín a zejména jeho centrum bylo téměř bez neposlušných řidičů. Našly se
sice výjimky, kdy musely být řešeny
přestupky, ale to jen v malé míře. Nejzávažnějšími přestupky byly případy,
kdy bylo řidičem neoprávněně zastaveno na vyhrazeném parkovišti pro
invalidy. Vzhledem ke skutečnosti, že
od července tyto přestupky MP neřeší,
byly předány ke správnímu řízení příslušným úřadům. Koncem měsíce MP
napomáhala při řešení dopravní situace při poruše výstražného zařízení na
železničním přejezdu v ulici Karlická.
Zde téměř po celou noc trvala oprava
světel. Informace by nebyly úplné,
kdyby nebyla zmíněna dopravní situace Na Rymáni. Tady se ke konci
prázdnin začal opět rozšiřovat nešvar
porušování zakázaného průjezdu. No
a aby se řidiči měli na co vymlouvat,
začínají být tyto zákazové značky
často znehodnoceny barvou. Lidé si
ani neuvědomují, že dopravní značení je nákladné a při jeho poškození
se musí nahradit novým značením.
Vynaložené peníze by mohla městská část investovat lépe a účelněji.
Nyní krátce k lidem, kteří si park
a prostory s parkovou úpravou pletou
s restauračním zařízením. Jistě není

Konec platnosti starých OP.
Upozorňujeme občany, že dne
31.12.2006 končí platnost občanských
průkazů
vydaných
do 31.12.1996, pokud doba platnosti
je delší než 31.12.2006. Povinnost
požádat o výměnu občanského průkazu se netýká občanů narozených
před 1.1.1936.
Občanské průkazy v době voleb. V době konání voleb, dne
20.10.2006 od 14.00 – 22.00 hod.
a dne 21.10.2006 od 8.00 – 14.00
hod., bude úsek evidence obyvatel
a osobních dokladů ÚMČ Praha
16, náměstí Osvoboditelů 21/2a,
Praha 5 – Radotín, otevřen pro výdej hotových občanských průkazů
a cestovních pasů. V této době mají
občané hlášení k trvalému pobytu
na území správního obvodu Prahy
16 možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny s platností na 1 rok, a to
z důvodu ztráty, odcizení, poškození
nebo zničení občanského průkazu
nebo z důvodu skončení platnosti
občanského průkazu. K žádosti je
nutné předložit. stávající občanský
průkaz nebo Potvrzení o občanském
průkazu, rodný list, doklad o rodinném stavu – oddací list, úmrtní
list partnera, rozvodový rozsudek
s vyznačenou právní mocí, vysokoškolské diplomy – pro zapsání titulů,
2 shodné fotografie, které odpovídají
současné podobě občana v čelním
pohledu, finanční hotovost na uhrazení poplatků. Žádné jiné činnosti na
tomto úseku ÚMČ Praha 16 nebudou
v době konání voleb prováděny.
Sběr listí jírovců – kaštanů.
Orgány samosprávy a pověřené orgány státní správy celého správního
obvodu Praha 16 žádají vlastníky, či
správce nemovitostí - pozemků, na
kterých rostou stromy – lidově nazývané kaštany koňské, aby napomohli
při sběru a následné likvidaci listí
jírovce maďálu (koňského kaštanu)
napadeného klíněnkou jírovcovou.
Tak, jako v minulých letech, hlavní
město Praha i v roce 2006, ve spolupráci se svozovými společnostmi
a vybranými městskými částmi
zajistilo pro občany hl. m. Prahy
možnost likvidace napadeného listí
z kaštanů. Prozatím na 14-ti kontaktních místech v Praze je možné si
vyzvednout papírové pytle pro jejich
naplnění listím postižených stromů.
Jedním z těchto kontaktních míst je
i Sběrný dvůr hl. m. Prahy, V Sudech
1488/2, Praha 16 v Radotíně
– tel. 257 911 806 (s pracovní dobou
Po – Pá od 8.30 do 17.00 a So od 8.30
do 15.00 hodin). Naplněné pytle je
zde možné odevzdat, případně se domluvit na jejich bezplatném odvozu
(pan Šika – viz tel.). Listím naplněné
pytle budou odvezeny určenou svozovou společností a následně odstraněny ve spalovně v Malešicích. Zde,
ve spalovně, je také možné bezplatně
odevzdat listím kaštanů naplněné
pytle. Další informace můžete
nalézt na internetových stránkách:
www.praha-mesto.cz (Informační
server pražské radnice) > Město >
Životní prostředí > Příroda, krajina
a zeleň : článek - Klíněnka jírovcová
– obávaný škůdce. Za spolupráci při
pomoci přežít kaštanům koňským
předem děkujeme.
Protihlukové oplocení. Stavební
úřad Prahy 16 v srpnu 2006 povolil
protihlukové oplocení pro staveništní komunikaci SO 153/4 Radotín
– Lochkov, která slouží na odvoz
rubaniny ze stavby Silniční okruh
kolem Prahy, stavba 514, Lahovice
– Slivenec. Protihlukové oplocení
bude 2 m vysoké o délce 1350 m na
lochkovské straně a 850 m na slivenecké straně. O povolení požádalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, které toto protihlukové
oplocení vybuduje, zajistí měření
hluku pro obce Lochkov i Slivenec
a provede jeho vyhodnocení.

