DOMÁCÍ NÁSILÍ
V posledním díle našeho seriálu nám zbývá poslední téma – zveřejnit užitečné
kontakty, kam se mohou postižené osoby obrátit či zde vyhledat pomoc.

Otázky a odpovědi
Na webových stránkách radotínské radnice www.praha16.eu již řadu let úspěšně
funguje neformální informační kanál
mezi občany a městskou částí. Vzhledem
k tomu, že některé dotazy se nejen tam,
ale i třeba formou e-mailu či telefonických
kontaktů opakují, zařazujeme do NP16
tuto novou nepravidelnou rubriku, v níž
budeme otázky zodpovídat.
Dnes se vracíme ještě k zimnímu
období: Stal se mi úraz na obecním
chodníku, proč mi radnice nechce zaplatit náklady na ošetření a bolestné?
Do 15.4.2009 byl odpovědný za škodu způsobenou závadou ve schůdnosti
mj. náledím či sněhem v zastavěném
území obce vlastník přilehlé nemovitosti. Novela zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, toto ustan ove n í v y p u s t i l a . O d p ově d n o s t
za prokázanou škodu způsobenou
zanedbáním zákonné povinnosti nese
od té doby vlastník komunikace:
Vlastník místní komunikace nebo

chodníku odpovídá za škody, jejichž
příčinou byla závada ve schůdnosti
chodníku, místní komunikace nebo
průjezdního úseku silnice, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho
m ož n ost í t uto zá va d u od st ra nit ,
u závady způsobené povětrnostními
situacemi a jejich důsledky takovou
závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
Mimochodem se změnou zákona,
kdy se samosprávám zásadně zvýšily povinnosti, přitom obce od státu
nedostaly ani korunu.
Je tedy zřejmé, že došlo-li k pochybení ze strany obce (města, městské
části), tedy že chodník nebyl včas
uklizen či ošetřen posypem, pokud
nebylo stanoveno, že se na něm zimní
údržba neprovádí, je tato obec odpovědná a škoda se hradí zpravidla z její
pojistky. Pokud však podle názoru
samosprávy k žádnému pochybení
nedošlo a poškozený přitom na svém
nároku trvá, pak o odpovědnosti a případné náhradě škody může rozhodnout
pouze a jen soud.

Jen zabouchnout nestačí
Pocit bezpečí je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb. A náš domov
toto kritérium splňuje. Představa, že se
cizí člověk prochází po vašem „hnízdě“,
prohrabuje se soukromými věcmi a odchází s nimi pryč, je velmi nepříjemnou
představou. Jaké jsou současné trendy
v oblasti vloupání do bytů a domů na
území Prahy?
Policejní statistiky ukazují, že v loňském roce došlo k poklesu vloupání do
bytů a domů. Ještě v roce 2010 pražští
policisté vyšetřovali 2753 případů
vloupání do bytů a domů, loni to už
bylo o 421 případů méně. Došlo také
k posunu v místě působení pachatelů.
Zatímco v minulých letech bylo více
případů spácháno především v zástavbě panelových domů na pražských
sídlištích, nyní se pachatelé přemisťují
do starší bytové zástavby v centrální
části Prahy. Sídliště totiž procházejí
revitalizacemi, při nichž jsou uplatňovány bezpečnostní aspekty – důraz
je kladen na bezpečnost a přehlednost.
Jde o vstupní dveře, osvětlení chodeb,
zabezpečení vstupu do sklepů, koláren, sušáren, okna a balkony v přízemí
a nižších patrech jsou chráněny bezpečnostními foliemi či mřížemi. Často
jsou vnitřní prostory domu snímány
kamerovým systémem. Pro pachatele
je v takovém domě tolik překážek, že
raději půjde jinam.
Oproti tomu ve starší bytové zástavbě jsou vstupní dveře do domu
často nezajištěné a pachatel má volnou
cestu. Také dvoukřídlé bytové dveře
zasazené v dřevěné zárubni nepřed-

a domů nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon či oknem.
U vstupu oknem nebo přes balkon je
pachatelé nejčastěji překonají násilím,
v letním období využívají i toho, že
jsou okna či balkony otevřené. V případě vloupání do bytů v bytových
domech pachatel téměř ve všech případech využil skutečnosti, že vstupní
dveře do domu nebyly zajištěné. To
znamená, že dveře byly nedovřené
nebo pouze zabouchnuté – u zabouchnutých dveří stačí pouze zatlačit na
západku zámku a dveře se otevřou...
Domovní dveře jsou tedy první a nejzásadnější překážkou, kterou musí
pachatel překonat.
Podobně je tomu u bytových dveří.
Hlavně v nočních hodinách lupiči stejným způsobem vnikali do bytů pouze
tím, že překonali zabouchnuté dveře.
Z bytů kradli většinou věci, které se
nacházely v předsíni, ale v některých
případech byla drzost zlodějů taková,
že brali i věci z místností, kde spali
majitelé.
Vyšší počet zaznamenaných případů vloupání se objevuje především
v měsících, kdy Pražané odjíždějí za
rekreací či na návštěvy. Ve srovnání
s předchozími lety nejde o pravidlo.
Významný vliv na pokles v některých měsících má například zadržení
sériového pachatele či organizované
skupiny.
Zabezpečení bytů a domů výrazně snižuje kriminogenní podmínky
a zvyšuje pocit osobního bezpečí.
Rady a tipy, jak komplexně zabezpe-

stavují vážnější překážku ve srovnání
s jednokřídlými dveřmi opatřenými
bezpečnostními prvky a zasazenými
v zárubni kovové.
Podle dlouhodobých statistických
výstupů se pachatelé dostávají do bytů

čit byt či dům naleznete v publikaci
s názvem „Bezpečná lokalita“, která
je umístěna internetových stránkách:
http://www.mvcr.cz/clanek/prevence519728.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.

Našli chemikálie

29. března kolem 10. hodiny prováděla hlídka kontrolu objektů v bývalém areálu
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v ulici Výzkumníků na
Zbraslavi z důvodu opakovaného výskytu sociálně nepřizpůsobivých osob (bezdomovců) a osob drogově závislých. Strážníci zjistili, že u jednoho z objektů je
vypáčené okno v přízemí budovy. Po kontrole uvnitř bylo zjištěno, že se zde žádné
osoby nenacházejí. V jedné z místností ale bylo objeveno větší množství uskladněných, blíže nespecifikovaných chemikálií, částečně rozlitých a rozsypaných po
zemi. Po objektu a v bezprostředním okolí se šířil značný zápach. Po následném
šetření na místě za účasti zástupce spoluvlastníků pozemků a zástupců Výzkumného ústavu byly veškeré chemikálie z objektu odvezeny k bezpečné likvidaci
specializovanou firmou. Majitel si narušený objekt opět zabezpečil proti vstupu
nepovolených osob.

Stánkáři chybělo povolení

Šestý dubnový den prověřovala hlídka Městské policie hl. m. Prahy oznámení
v souvislosti se stánkovým prodejem před prodejnou Albert v ulici Elišky Přemyslovny na Zbraslavi. Muž prodávající ve stánku s textilem a koženou galanterií
neměl povolení příslušného ÚMČ k záboru veřejného prostranství. Vzhledem
k tomu, že se jedná o podezření ze spáchání jiného správního deliktu, byla celá
záležitost předána na Úřad městské části Praha-Zbraslav k dalšímu dořešení.

Rozhazoval odpadky, půjde do chládku

O Velikonočním pondělí prováděli strážníci v 15.00 hod. kontrolu muže (narkomana), který znečišťoval veřejné prostranství tím, že rozhazoval odpadky v ulici Jarmily Novotné v Radotíně. Po provedené lustraci bylo zjištěno, že se muž nachází
v databázi osob hledaných Policií ČR. Proto byl muž předveden na Místní oddělení
Policie ČR a předán mužům zákona.

Strážníci pomáhali
Městské části Praha 16 byl doručen
dopis s poděkováním za práci radotínské městské policie. Rádi jej v NP16
otiskujeme.
Bude mi letos 83 let. Bydlím ve
III. patře bez výtahu. Zlámala jsem
si nohu a 20.3. jsem dostala nechodicí sádru. Soukromé sanitky i san. na
Zbraslavi byly plně vytížené, a proto
jsem se nemohla dostat ze zdr. střediska domů. Ze zoufalství jsem si dovolila požádat městskou policii a byla
jsem mile překvapena. Byli mi poslání
2 policisté, velmi ochotní a vynesli

mne do III. patra. Mrzí mě, že nemám
jejich služ. čísla. Protože mě sádra
dřela, dostala jsem 2.4. sádru novou,
opět nechodicí. Vše se zase opakovalo.
Sanitky nebyly k dispozici. I když mi to
bylo trapné, zavolala jsem opět městské
policii. Ochotně mi vyšli vstříc, i když
takové výkony nepatří do jejich popisu
práce. Velmi oceňuji kladný a lidský
přístup a jsem jim nesmírně vděčná...
Opět byli velmi ochotní. Musím uznat,
že radotínská městská policie je jedna
z nejlepších a zasloužila by ocenění za
práce navíc. Zatímco zdravotníci mě
odmítli, oni mi pomohli. Mnohokrát
jim děkuji a jsem s pozdravem
Drahoslava Sklenářová, Radotín

Koncem března byly
v Radotíně, v tzv. „malé
Výpadové“ mezi ulicemi
Kraslická a Na Benátkách,
vysázeny čtyři desítky
stromů a dvojnásobný
počet keřů. Radnice tak
splnila svůj slib z podzimu,
kdy zde došlo k prořezávce
staré a nemocné zeleně.
Další výsadba proběhla
v dubnu v ulici U Jankovky
před protipovodňovou
stěnou.
Kuriózní dopravní nehoda se stala 17. dubna v 7.15 hod.
na železničním přejezdu v Radotíně. Řidič kamionu
odbočoval z Vrážské do ulice Na Betonce tak nešikovně,
že návěsem přejel
chodník a strhl
nejen závoru, ale
celé zabezpečovací
zařízení přejezdu.
Padající signalizace
zranila 18letou
dívku, která musela
být s poraněním
hlavy odvezena do
nemocnice.

Volné pracovní místo. Úřad městské části
Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na
pozici odborně kvalifikovaného referenta/
referentky Odboru sociálního, Úsek sociálně právně ochrany dětí. Nástup 2. července 2012. Přihlášky je třeba doručit do
podatelny úřadu nejpozději do 31. května
2012 do 12 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce MČ, www.praha16.eu
a na informačních tabulích v Radotíně.
Uzavírky komunikací do Lipenců.
V rámci opravy povrchu vozovky dojde
v termínu od 15.5.2012 do 15.6.2012
k úplné uzavírce v ulici Jílovišťská (v úseku: Na Lhotkách – Na Baních). Objízdná
trasa pro automobilovou dopravu je
vedena ulicí Ke Krňovu (Bartoňova),
Josefa Houdka a Jílovišťská. Linka BUS
MHD č. 241 bude po tuto dobu vedena
obousměrně ve své pravidelné trase ulicí
Josefa Houdka, kde bude provoz řízen
přenosným světelným signalizačním zařízení. Zároveň se v rámci této akce ruší
dočasné zavedení linek BUS MHD č. 243
na Peluněk a některé autobusové zastávky
se přemisťují. Provedení rozsáhlejších
oprav než jen pouhé údržby si důrazně vyžádalo Oddělení dopravy ÚMČ Praha 16,
a to vzhledem k tomu, že Jílovišťská ulice
je po dobu výstavby inženýrských sítí
a rekonstrukce komunikace v ulici Josefa
Houdka jedinou příjezdovou trasou do
Lipenců. Zhotovitelem akce je společnost
EUROVIA CS, a.s. V další etapě se předpokládá návrat dopravy na Jílovišťskou,
uzavření ulice Josefa Houdka a nově ulice
K Peluňku (předpokládané datum zahájení: 16.6.2012).
Uzavírka v ulici Na Viničkách. V rámci
probíhající stavby „TV Radotín, etapa 0011,
Viničky“ bude v termínu od 21.5.2012 do
31.8.2012 uzavřena ulice Na Viničkách
(v úseku: Dehtínská – Příbramská). Zhotovitelem stavby je společnost Čermák
a Hrachovec a .s.
Výpisy v angličtině. Odbor živnostenský
ÚMČ Praha 16 informuje podnikatele na
možnost vytisknout si již nyní výpis ze
živnostenského rejstříku z internetu na
adrese www.rzp.cz i v anglickém jazyce.
Pro zajímavost uvádíme, že obdobná možnost se připravuje i v ostré verzi Registru
živnostenského podnikání, a tak nejen
občané EU budou mít možnost dostat
originál výpisu v anglické verzi.
Mobilní sběr nebezpečných odpadů. Od
1.4.2012 byl dočasně přerušen mobilní
sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu na území hl. m. Prahy. V současné době je vypsáno výběrové řízení na
zajištění provozování mobilního sběru
až do 31.12.2015. V případě řádného
ukončení tohoto výběrového řízení je
předpokládaný termín opětovného zahájení mobilního sběru 1.7.2012. V případě
konkrétních dotazů kontaktujte Odbor
ochrany prostředí MHMP (Ing. Radim
Polák, tel.: 236 004 376).
Praha spustila nový web. Na stránkách
http://bezpecnostniprupravadeti.praha.eu
je připraven přehled nejčastějších preventivních opatření pro děti doma i venku
s příklady statisticky nejčetnějších situací,
které vedou k úrazům a jsou i příčinou
zbytečných úmrtí. V rámci projektu mohou mateřské školy využít nabídky dvouhodinových programů, které zábavnou
formou pomáhají naučit děti rozeznávat
riziková místa, předměty a situace a vysvětlí mu, co se může stát, když nebude
opatrné.
Poslední etapy úklidu ulic. V Radotíně
proběhne ve čtvrtek 17. května od 7.30 do
15.00 hod. závěrečná, VII. etapa blokového
čištění v ulicích Tachovská, Josefa Kočího,
Zbynická, Nýřanská, Horymírovo náměstí,
Loučanská, Václava Balého. Ve Zbraslavi
(vždy 7.00 až 15.00 hod.) pokračuje
úklid 15. května (XIII.) – Za Opusem,
Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy, 17. května (XIV.) – Nad Starou
pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole,
Nad Kamínkou, 22. května (XV.) – Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou,
Žofie Podlipské, Nad Parkem, 24. května
(XVI.) – Na Královně, Zdeňky Nyplové,
Gutfreundova, Výtvarnická, 29. května
(XVII.) – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku,
poslední etapa je přichystána na 31. května
(XVIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku,
Meliorační.

