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CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE
-

dodržujte pokyny správních úřadů, obcí popř. zaměstnavatele, kteří organizují
nebo zajišťují evakuaci
dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu
dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo
a dostavte se na určené místo
při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU
V PŘÍPADĚ EVAKUACE
-

uhaste otevřený oheň v topidlech
vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
uzavřete přívod vody a plynu
ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
kočky a psy vezměte s sebou
ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je
předzásobte vodou a potravou
vezměte evakuační zavazadlo
uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku
mimořádné události nebo nařízené evakuace.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo
označte svým jménem a adresou.
Obsahuje:
základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a
hlavně pitnou vodu
předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
přenosné rádio s rezervními bateriemi
toaletní a hygienické potřeby
léky, svítilnu
náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Zanedlouho vstoupíme do roku 2005.
Jsem velmi rád, že mohu touto cestou
jménem Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 a všech strážníků
zařazených na Prahu 16 co nejsrdečněji poděkovat za spolupráci, kterou
poskytujete Městské policii. Všichni si
dobře uvědomujeme, že bez spolupráce strážníka s občanem se neobejdeme.
Děkuji též jednotlivým MČ Radotín, Zbraslav, V. Chuchle, Lochkov
a Lipence za podporu v zajišťování
veřejného pořádku, bezpečnosti osob
a majetku.
Všem přeji hodně zdraví, pracovních
a osobních úspěchů v roce 2005.
komisař Luboš Kožíšek
vedoucí okrskářů Prahy 16
Okrsek č. 17 Zbraslav - Baně
tel.: 257 921 145, 777 156 656
e-mail: zbraslav.p5@mpzbraslav.cz
Ve zbraslavském okrsku č. 17 – Baně,
jedné z nejrozmanitějších částí Zbraslavi, působím jako okrskář od dubna
2004. Za toto období jsem řešil 582
přestupků v dopravě, 138 ve veřejném
pořádku. V blokovém řízení jsem řešil
165 přestupků ve výši 23.500 Kč, 296
přestupků bylo řešeno předvoláním
k podání vysvětlení a 152 méně závažných přestupků jsem vyřešil domluvou
na místě. Na ÚMČ Zbraslav jsem oznámil 18 vraků vozidel a 50 nepovolených „černých“ skládek. Právě nepovo-

lené skládky všemožného odpadu jsou
největším problémem mého okrsku.
Největším nepřítelem okrskáře v odhalování původců nepořádku je velikost
území lesních porostů. Není v lidských
silách vše uhlídat. Situace se zlepšila
po přidělení služebního kola, díky kterému jsme mohli opakovaně sledovat
v y tipované
lo k a l it y.
Přes všechno úsilí se
nedaří vše
u s p okojivě
z vlád nout.
Zbývá pak
jen
urychleně místo
lokalizovat
a organizovat uklizení, na které často
nezbývají finanční prostředky. Tento
měsíc pomohly uklízet i zbraslavské
děti. Za to jim patří pochvala a obdiv.
Myslím, že je i výchovné vyplnit volný
čas dětí nějakým úklidem ve prospěch
obecného životního prostředí. Ale vandalství a neohleduplnost dospělých je
často špatným učitelem.
Věřím, že lepší všímavost nás všech
by určitě pomohla.

HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ, VE SKLADU CHEMIKÁLIÍ NEBO
PŘI DOPRAVNÍ HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými
ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace.
Nezbytná doporučení:
co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti
uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory
vypněte ventilaci
sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích
připravte si prostředky improvizované ochrany
připravte si evakuační zavazadlo
budovu opusťte jen na pokyn

Jak velká může být doplňková stavba ke stavbě hlavní na ohlášení?
(např. kolna u rodinného domu)
Dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb.
v platném znění povoluje stavební
úřad na ohlášení podle ustanovení § 57
drobnou stavbu do 16 m2 a výšky 4,5
m. Je nutný odstup od hranice sousedního pozemku 1,5 m z důvodu údržby
oplocení i stavby (při nedodržení je
nutné povolit výjimku z článku 8 odst.
5, OTPP - vyhlášky č. 26/1999 Sb.
o obecných požadavcích na výstavbu
hl. městě Praze).
Kde přidělují nová čísla popisná
k novostavbám?
Nová čísla popisná (červené cedule) přiděluje Magistrát hl. města
Prahy - odbor občanskospráv ních
agend se sídlem nám. F. Kafky 3, Pra-

ha 1 (návštěvní dny - pondělí 12 až
17 hod, středa 8 až 18 hod). Telefon
236 002 661, 236 002 191. Je nutno podat
písemnou žádost s adresou, telefonem,
čitelným podpisem vlastníka domu
a přiložit kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci a geometrický
plán zpracovaný geodetickou firmou.
Od kdy bude platit nový správní
řád?
Současně platný správní řád – zákon
č. 71/1967 Sb., o správním řízení
v platném znění, již překročil čtvrt
století své existence. Parlamentem byl
schválen nový správní řád č. 500/2004
Sb., který bude platit od 1.1.2006. Na
některé nejdůležitější změny upozorníme v dalších pokračováních.

Už více jak 3 měsíce je v provozu
linka č. 204. Důvodem pro zřízení
nové autobusové linky byl požadavek Městské části Praha – Velká
Chuchle, aby byla zachována trasa
linky 244 z doby, kdy byla částečně
uzavřena Výpadová ulice v rámci
rekonstrukce Lahovického mostu a
kdy autobus směrem od Smíchovského nádraží jezdil ulicemi Dostihovou a Radotínskou. Odbor dopravy
s přeložkou linky 244 k železniční
trati nesouhlasil, protože by tím bez
náhrady zaniklo spojení Lahoviček
do Radotína jako centra správního
obvodu. Nakonec byl dohodnut kompromis, tedy rozdělení linky 244 na
dvě větve ve směru od Smíchovského
nádraží. Autobus 244 jezdí i nadále
v původní trase, 204 pak kolem trati.
O víkendech a ve večerních a ranních hodinách pracovních dnů jezdí
pouze linka 244. Zavedení linky 204
bylo podmiňováno jednak vyhovujícími časovými intervaly v původní
trase přes Lahovičky a dále zřízením
nové zastávky „Přeštínská“, která
měla být umístěna před křižovatkou

ulic Radotínské a Přeštínské a která
by vyhovovala požadavku bezpečného provozu. Posledně jmenovaná
podmínka se ukázala v současnosti
nesplnitelnou. Zastávku není možné
vybudovat z důvodu plánované výstavby pražského silničního okruhu
a reálné je její zřízení až po dokončení této stavby. Zároveň ale nelze
souhlasit s provizorní (dočasnou)
zastávkou, protože vedle samotného
nástupiště musí být vyřešena také
návaznost na stávající pěší trasu
Vrážská – Přeštínská (tedy buď
vybudování chodníku od zastávky
podél trati za křižovatku obou ulic
nebo zřízení přechodu pro chodce
a chodníku na protější straně – u parkoviště Staropramen). Tím, že dnes
linka 204 v ulici Přeštínské nezastavuje, ale nastal velký problém pro
zaměstnance okolních provozoven
a podniků a také pro místní obyvatele, kterým se zhoršilo dopravní
spojení MHD z centra Prahy. Z tohoto důvodu požádala v listopadu
starostka MČ Praha 16 Hana Žižková společnost ROPID o posílení
linky 244.

Vážení spoluobčané, na tomto místě
Vás chci informovat o změně poplatků
za hroby na radotínských hřbitovech,
ke které dojde od 1.1.2005. V uplynulých letech došlo ke změně některých
zákonů týkajících se hřbitovů, a tedy
i poplatků za nájem hrobových míst
a úhrady nákladů za práce spojené
s údržbou hřbitovů.
V roce 2002 nabyl účinnosti zákon č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně
některých dalších zákonů, který upřesňuje nájemní podmínky na hřbitovních
místech a jejich zpoplatnění. Výměr
Ministerstva financí č. 1/2004 ze dne
5.12.2003 pak stanovuje mimo jiné
pronájem hrobových míst. V Praze
tato částka činí 30 Kč/m2/rok. Za tím
účelem jsme v průběhu letních měsíců
přeměřili hroby na všech pohřebištích
v Radotíně. V praxi to znamená, že
např. za hrob o velikosti 2,2 x 1 m půjde
o částku 66 Kč/rok. (Smlouvy se podepisují na dobu 10 let, celková částka je
tedy 660 Kč.)
Vzhledem k tomu, že se od roku
2000 trojnásobně zvýšily náklady na
údržbu veřejných cest na hřbitovech,

sekání a údržbu zeleně a odvoz odpadů
(v letošním roce dosáhly výše 307 tis.
Kč), stanovila Rada městské části Praha 16 na svém 48. zasedání usnesením
č. 727/2004 jednotný poplatek ve výši
1500 Kč/10 let za každé hrobové místo,
a to s platností od 1.1.2005. Tato částka
samozřejmě zdaleka nepokrývá celkové náklady, rozdíl však městská část
dotuje ze svého rozpočtu.
Pro porovnání zde jako příklad
uvádím výši poplatků stanovených
Hlavním městem Prahou za služby na
hřbitově v Praze – Liboci, kde částka
činí 2619 Kč na dobu 10 let. Úprava poplatků se týká nových nájemců a osob,
kterým končí dnem 1.1.2005 platnost
nájemní smlouvy. Tak, jak některým
nájemcům hrobů budou končit smlouvy
po uplynutí 10 let, budou jim zasílány
smlouvy nové.
Abych předešel nedorozumění, zdůrazňuji, že změna se týká pouze pohřebišť
v Radotíně a že dosud platné smlouvy
se nemění. V roce 2005 budou podepisovány smlouvy, které byly podepsány
v roce 1995.

zují, zadávají a dělají na ně výběrová
Vážení občané,
řízení – tedy především úřady státní
MČ Praha 16 se chystá na zahájení projektu
správy
Komunitní plánování sociálních služeb.
Cílem tohoto projektu je vytvořit ve spolu- b) Poskytovatelé – ti, kdo služby provozují ať už ve státních či soukromých
práci s občany efektivní systém kvalitních a
zařízeních, případně doma svým
dostupných sociálních služeb.
blízkým
Co je to komunitní plánování?
- metoda, kterou lze na úrovni obcí c) Uživatelé – ti, kdo služby přijímají,
tedy celá široká veřejnost
nebo krajů plánovat sociální služby
tak, aby odpovídaly místním podmín- Komunitní plán musí vznikat, měnit se a
rozvíjet před zraky celé veřejnosti a také
kám i potřebám jednotlivých občanů.
za přímé aktivní účasti všech, kterých se
Proč zrovna komunitní plánování?
- sociální služby vznikaly převážně týká. Až nastane chvíle, kdy budeme porozhodnutím orgánů a mnohdy bez třebovat nějakou sociální službu, je třeba,
návaznosti na skutečné potřeby ob- aby potřebná služba byla v dosahu, v odpočanů. Proto Ministerstvo práce a soc. vídající kvalitě, abychom si ji mohli dovolit,
věcí začalo uskutečňovat rozsáhlou mohli se na ni spolehnout a abychom byli
reformu soc. služeb s cílem se přizpů- chráněni proti zneužívání nebo špatnému
sobit praxi v EU, kde se tato metoda zacházení. Kdokoli se může během svého
osvědčila. Zavedením komunitního života dostat do nepříznivé sociální situplánování se také vytváří předpoklad ace, v níž bude potřebovat sociální služby,
pro čerpání finančních zdrojů z Ev- a proto všichni musí mít možnost do plánování mluvit.
ropských sociálních fondů.
Komunitní plánování je metoda, která si
Základní hodnoty komunitního
plájiž získala mnoho příznivců. Je zaváděna
nování
- klient především – přání a potřeby dnes již ve většině krajů ČR a mnohde již
uživatelů sociálních služeb se musí přináší občanům pozitivní výsledky. Také
stát prioritou, od níž se odvíjí rozsah a pražské městské části se začínají postupně
zapojovat. Věřím, že i nám na Praze 16 se
kvalita sítě soc. služeb
podaří pomocí KP sociální služby ve spo- veřejný zájem – komunitní plán je věcí
lupráci s občany zlepšit.
veřejnou a veřejností kontrolovanou
Jak jistě vidíte, Komunitní plánování je
- umožňuje obcím sdružovat stávající
dlouhodobým procesem, v němž Váš názor
zdroje, zvyšuje efektivitu jejich vyu- bude hrát důležitou roli. Postupně Vás bužití a usnadňuje jejich dostupnost
deme na stránkách Novin P-16 seznamovat
- rovnost příležitostí – v sociálních s dalšími kroky potřebnými k realizaci této
službách musí mít všichni zaručeny nové metody.
rovné příležitosti
V lednu 2005 si Vás dovolíme oslovit pro- prevence – předcházet obtížným situ- střednictvím anonymního dotazníku, v něacím a ne je pouze napravovat
mž se můžete vyjádřit ke stávajícím soc.
Komunitní plán – na jeho tvorbě se podí- službám a zároveň také uvést své vlastní
lejí tři základní skupiny
návrhy a potřeby.
a) Zadavatelé – ti, kdo služby platí, zři-

V souvislosti s blížícím se koncem
roku upozorňujeme občany na platnost
vyhlášky hl.m. Prahy č. 42/1999 Sb.
Užívání pyrotechnických předmětů
je na území Velké a Malé Chuchle, Lipenců, Lochkova, Radotína a Zbraslavi
ZAKÁZÁNO. Zákaz se nevztahuje na
dny 1. ledna a 31. prosince.
Vyhláška zároveň stanovuje místa,
kde je možné pyrotechnické předměty v průběhu roku užívat. Ta jsou však
mimo území správního obvodu Prahy 16.
Porušení této vyhlášky je přestupkem
proti veřejnému pořádku ve smyslu § 48
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Kalendář Radotín 2005. Úřad městské části Praha 16 sděluje občanům,
že vydal v omezeném počtu nástěnný
kalendář na rok 2005 s barevnými
leteckými snímky Radotína. Kalendáře úřad distribuoval do novinových
stánků a papírnictví v Radotíně.
Granty pro oblast volného času,
umění a kultury. Městská část PrahaZbraslav vyhlásila podmínky udělení
grantů pro rok 2005. Grantového řízení
se mohou účastnit fyzické a právnické
osoby, jejichž činnost je zaměřena na
využití volného času obyvatel Zbraslavi všech věkových kategorií, s výjimkou organizací sociálního charakteru,
škol a firemních klubů. Granty jsou určeny na podporu jednorázových sportovních, kulturních a společenských
akcí určených pro zbraslavské občany
nebo prezentujících městskou část.
Formulář žádosti a informace mohou
zájemci získat na oddělení kultury
Úřadu městské části Praha - Zbraslav
(U Malé řeky 3), podrobné podmínky též na internetových stránkách
www.mc-zbraslav.cz a na úřední desce.
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 16
se koná dne 20.12.2004 od 16.00 hod.
v sále Kulturního střediska U Koruny v Radotíně. Na programu je úprava
a plnění rozpočtu v roce 2004, návrh
rozpočtu na rok 2005, majetkové
záležitosti, stavební činnost atd.
V Lipencích se mohou těšit na dokončení další fáze probíhající rekonstrukce ulice Jílovišťské. Firma Stavby
silnic a železnic a. s. zprovozní podle
dohodnutého harmonogramu cca 200 m
dlouhý úsek komunikace mezi ulicemi U Lip a U Žlábku nejpozději do
20.12.2004. Po novém roce v závislosti
na klimatických podmínkách budou
práce pokračovat ve střední nejvíce
obydlené části ulice Jílovišťské.
Čištění Radotínského potoka. V souvislosti se změnou správce drobného
vodního toku - Radotínského potoka,
kterým je určeno od 1.10.2003 hlavní
město Praha se sídlem Mariánské
náměstí 2, Praha 1, respektive Odbor
městské zeleně MHMP, započaly koncem roku 2003 práce na čištění koryta
od nánosů a vegetace. Probíhaly i práce
na úpravě vegetace břehových porostů
- probírka a případné kácení stromů a
keřů. I v současném a následujícím
období budou tyto práce pokračovat.
Práce budou prováděny v období vegetačního klidu - IV. čtvrtletí končícího
roku a I. čtvrtletí začínajícího roku.
Nyní se počítá s pracemi v lokalitě
Horymírova náměstí a v lokalitě mezi
ulicemi Hadravská a U učiliště. Práce
provádí organizace Lesy hl.m. Prahy.
Od listopadu probíhá 3. etapa odbahňování přírodní památky Krňák,
vzniklého zaslepením původního
ramene řeky Berounky (roku 1829
financované knížetem Oettingem) pod
odborným vedením Odboru městské
zeleně Magistrátu hl.m.Prahy. Pokud
budou vhodné klimatické podmínky, dojde k ukončení prací koncem roku 2004.

