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Bude se stavět
„obří“ parkoviště?
a Radotína. A na Veleslavíně také,
protože tam to dokonce byla podmínka stavby metra A,“ uvedla
Krnáčová v rozhovoru pro
Seznam.
Vzhledem k množství
dotazů na toto téma od
radotínských občanů považujeme za nutné tuto
informaci uvést na správnou míru, a to vyjádřením Mgr. Karla Hanzlíka, starosty Městské části
Praha 16:
„Naše městská část plánuje a komunikuje s hlavním městem pro-

PORADNA - INFORMACE
střednictvím její organizace - TSK
budoucí rozšíření možností pro parkování vedle stávajícího P+R u vlakového nádraží Praha-Radotín o cca
sto padesát míst. Z důvodu plánované
modernizace nádraží a optimalizace
železničního koridoru, komplikovaného stavebního řízení
a vydání stavebního povolení, se prozatím prostor a pozemek v y užívá
j a k o o d s t av n á plo c h a .
Rekonst r u kc í pro chá z í
i stávající parkoviště tzv.
„U Ondřeje“ ve Výpadové
ulici. Záměr, o kterém hovoří paní
primátorka Adriana Krnáčová, s naší
městskou částí nikdo nekonzultoval
a sami jsme tímto sdělením překvapeni.“

Světlo z Betléma v Radotíně
Pro betlémské světlo a kouzlo s ním
spojené si může kdokoli přijít v pátek
23. prosince odpoledne do radotínského
kostela sv. Petra a Pavla.
Jak se betlémské světlo dostalo až
sem? Roku 1986 se v rakouské nadaci

Kde vlastně žijeme?
Letos v září se na webových stránkách Praha16.eu objevil zajímavý dotaz, jehož pozadí je hlubší, než tazatel,
pan Alois, vůbec tušil.
Příspěvek byl vložen do rubriky
Otázky a odpovědi a zněl: „Rád bych
se zeptal, jaká je oficiální adresa Radotína – jestli Praha 5 nebo Praha 16?“
Jaká je správná odpověď? Obecně je
situace vcelku zavádějící, ale pojďme
se na to podívat postupně.
Městská část Praha – Radotín
(v dobách minulých též MNV Radotín jako oficiální instituce jedné
z částí metropole) se po poslední velké reformě veřejné správy na přelomu
tisíciletí přejmenovala na Městskou
část Praha 16. Ta vykonává na základě Statutu hlavního města Prahy i řadu kompetencí pro celý 16. správní
obvod zahrnující Lipence, Lochkov,
Velkou Chuchli a Zbraslav jako městské části včetně katastrálních území
Lahovic a Malé Chuchle.
Co je zjevně chybné, je případné
uvádění místa bydliště ve tvaru například Praha 16 – Lipence. Všechny
městské části správního obvodu
mají své samosprávy, zastupitelstva,
řadu kompetencí v agendách samostatné působnosti, takže správné je
zde uvádět například Městská část
Praha – Lipence (což je i oficiální název daný zmíněným Statutem). Praha má dnes 57 městských částí rozčleněných do 22 správních obvodů.
Proč ale na uličních cedulích stojí
„Radotín – Praha 5“? To je dáno zase
úplně jiným, historickým předpi-

sem: zákonem o územním členění
státu. Tato archaická norma z roku
1960 (!), tedy z doby, kdy ještě jižní
okraj Prahy byl v oblasti Hlubočep
a Barrandova (poslední vlna rozšiřování Prahy nastala v roce 1974
a přičlenila mj. dosud samostatná
města Zbraslav a Radotín), je platná dodnes. V jejím § 2 mj. stojí:
„Území hlavního města Prahy tvoří
samostatnou územní jednotku; dělí
se na deset obvodů. Název obvodů
zní: obvod Praha 1 - 10.“ Podle této
celostátní normy je tedy správná
adresa Praha 5 – Radotín. V současnosti ale při používání názvů
a označení pražských čtvrtí dáváme
více přednost pražským předpisům
z 21. století než těm celostátním, více
než půlstoletí starým.
Aby to bylo pro občany přehlednější, naše radnice uvádí standardně
svou adresu ve všech dokumentech,
databázích či na webových stránkách
„Městská část Praha 16… 153 00
Praha-Radotín“. Aby tedy z jedné
řady údajů bylo jasné, jaký je oficiální název instituce (současně označující celý správní obvod), a taktéž bylo
zřejmé, že sídlo je v Radotíně. A, jak
si čtenáři Novin Prahy 16 či serveru
Praha16.eu jistě povšimli, v mnoha
textech uvádíme slovní spojení „radotínská radnice“ – z něj je jasné,
že nereferujeme ani o záležitostech
Prahy 5 či celého správního obvodu
Praha 16, ale pouze o radnici a úřadu
v Radotíně.

Chtěl lasery zdarma

Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 29. října v 15.25 hod.
telefonické oznámení z tísňové linky 156, podle něhož v OD Hornbach ve Velké
Chuchli došlo k odcizení zboží a pachatel krádeže je stále přítomen v prodejně.
Autohlídka po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě.
Strážníci kontaktovali oznamovatele - detektiva zde působící bezpečnostní
agentury, který označil přítomného muže jako pachatele krádeže. Dále uvedl,
že muž ze sekce nářadí vzal do košíku dva lasery a následně se pohyboval po
prodejně, kde zboží ukryl pod oděv a prošel pokladní linií bez placení. Strážníci
muže vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení, ve kterém se doznal
v plném rozsahu k odcizení zboží v celkové hodnotě 4.080 Kč a potvrdil tak
skutečnosti uváděné oznamovatelem. Strážníci sepsali protokol o krádeži a
řádně zadokumentovali veškerý důkazní materiál. Oznámení o přestupku bylo
předáno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

„Zabetonovaný“ průjezd

Telefonické oznámení z tísňové linky 156 o nepovoleném záboru pozemní
komunikace v ulici U Sanatoria v Radotíně prověřovala autohlídka Městské
policie hl. m. Prahy 30. října v půl šesté večer. Hlídka po příjezdu na místo
zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Před probíhající stavbou bylo v celé
šíři pozemní komunikace odstaveno speciální motorové vozidlo MAN určené
pro přepravu betonu, které znemožňovalo veškerý průjezd komunikací. Strážníci
následně kontaktovali stavbyvedoucího, kterého vyzvali k prokázání totožnosti a
podání vysvětlení. Muž výzvě vyhověl a uvedl, že si nevyřídil povolení k záboru,
protože se domníval, že během stavebních prací k žádnému záboru nedojde a
povolení nebude vůbec potřebovat. Na základě všech zjištěných skutečností
strážníci pojali důvodné podezření ze spáchání přestupku a celkovou situaci na
místě řádně zadokumentovali a pořídili fotodokumentaci jako důkazní materiál.
Oznámení o přestupku bylo následně předáno příslušnému správnímu orgánu
k projednání.
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Světlo ve tmě rozhodli, za podpory
letištní společnosti, vyslat do Betléma
jedno zrakově postižené dítě s doprovodem (snahou každého světla je prozářit tmu). Přivezli plamínek z jeskynní kaple, z jeskyně, kde se narodil Ježíš
Kristus. A tímto světlem obdarovali
všechny své dárce.
Od té doby se každý rok vydávají do

Betléma rakouští skauti. Ti přivážejí lucerny se světlem do Evropy. Do Vídně
s lampami jedou skauti z Brna, kteří
plamínek vlakem rozvážejí po České
republice. A radotínští skauti už osm
let těsně před Štědrým dnem přivážejí
betlémské světlo z katedrály svatého Víta do
radot ínského kostela
sv. Petra a Pavla. Tady
ho rozdávají všem,
kteří chtějí mít doma
trochu toho pravého betlémského kouzla.
I letos skauti zvou:
„Přijďte si v pátek
23. prosince mezi třetí
a pátou odpolední do kostela svatého Petra a Pavla
v Radotíně poslechnout
a zazpívat koledy, ochutnat
cukroví, podívat se na živý
betlém s malým Ježíškem
a odneste si do svého domova kouzlo Vánoc v podobě malého plamínku.“ Navíc budou mít v 16.00 hodin
vystoupení benjamínci (předškolní skauti)
s pásmem „Vánoční pohádka“.

Více na: www.betlemskesvetlo.cz
Kontakt pro donášku světýlka domů
(pro starší či nemohoucí občany):
Eva Procházková, tel.: 605 858 077

Úřední, nebo oprávněná osoba?
Jaký je rozdíl mezi úřední osobou
a oprávněnou osobou?
Úřední osobou je podle § 14 odst. 1
zákona 500/2004 Sb., správní řád, každá osoba, která se bezprostředně podílí
na výkonu pravomoci správního orgánu. Je to tedy úředník, který se nějakým
dílem podílí na výkonu veřejné správy.
Oprávněná úřední osoba je podle
§ 15 odst. 2 správního řádu každá
osoba, která je oprávněná k provádění úkonů v řízení podle vnitřních
předpisů nebo pověřená správním
orgánem. Oprávněná osoba je tedy
úředník, který se podílí na výkonu
veřejné správy a provádí úkony jménem správního orgánu.
Oprávněných úředních osob může
v řízení vystupovat více. Například

jedna oprávněná
o s oba ve de c elé
řízení a rozhodnut í p o d e pi s uj e
vedoucí. Podepisovat může ale jiná
osoba než vedoucí,
vždy však bude záležet na organizační
struktuře a vnitřn ích předpisech
správního orgánu.
Účastník řízení má právo na informaci, kdo vyřizuje jeho věc, a toto musí
být poznamenáno ve spise. Účastník řízení má nárok (§ 15 odst. 4), pokud o to
požádá, dozvědět se, kdo jsou úřední
oprávněné osoby v jeho věci, z důvodů
případných námitek podjatosti.

Jak podat žádost
o zprostředkování kontaktu
Na Odbor občansko správní, Oddělení
evidence obyvatel a osobních dokladů
Úřadu městské části Praha 16 se stále
častěji obracejí občané se žádostí o poskytnutí kontaktních údajů různých osob,
s nimiž by se rádi setkali, ať už se jedná
o bývalé spolužáky nebo dávné přátele.
Z důvodu platnosti zá kona
o ochraně osobních údajů však není
možné těmto žádostem v yhovět.
Údaje z informačního systému evidence obyvatel je možné poskytnou
občanu staršímu 15 let (zákonnému
zástupci, opatrovníkovi) vztahující
se pouze k jeho osobě.
Ministerstvo vnitra však pro tyto
případy nabízí možnost zprostředkování kontaktu s jiným občanem
České republiky na základě písemné
žádosti občana staršího 15 let, kdy
po uhrazení správního poplatku
500 Kč provede šetření a následně
písemně osloví kontaktovanou osobu
a sdělí jí kontaktní údaje osoby, která
ji hledá. V případě, že je v žádosti
o zprostředkování kontaktu uveden

důvod pro zprostředkování kontaktu,
je i tento údaj kontaktované osobě
sdělen. Ministerstvo vnitra zároveň
písemnou formou vyrozumí žadatele
o předání kontaktních údajů hledané
osobě nebo podá informace o výsledku
hledání.
Nutno podotknout, že kontaktovaná
osoba nemá povinnost se s osobou,
která ji hledá, zkontaktovat. V případě,
že se zprostředkování kontaktu přes
veškerou snahu neuskuteční, nevzniká
tímto nárok na vrácení správního poplatku. Pro úplnost uvádíme, že písemnou žádost o zprostředkování kontaktu
je možno podat na matričním úřadu,
obecním úřadu obce s rozšířenou
působností, na krajském úřadu nebo
přímo na Ministerstvu vnitra. Žádost
může být podána také elektronicky,
ale v tomto případě musí být opatřena
uznávaným elektronickým podpisem,
nebo podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením
čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Kam s olejem po smažení?
Praha nově zavádí sběr použitých
potravinářských olejů a tuků ve sběrných dvorech.
Ve Sběrném dvoře V Sudech 1488/2,
Praha – Radotín nyní Pražané mohou
odevzdat použité potravinářské oleje a
tuky v uzavíratelných obalech (nejlépe
v PET lahvích).
Odevzdáním olejů a tuků použitých
při vaření mohou lidé podstatně přispět ke zlepšení životního prostředí
v hlavním městě. Oleje a tuky vylévané
do odpadu velmi zatěžují nejen kanalizační síť, ale také svody v samotných
domech, které se tak snadněji ucpávají.
Není ani vhodné vyhazovat lahve s oleji
do popelnic, neboť často praskají a tvo-

ří se nepříjemný zápach, který navíc
láká hlodavce, zejména potkany.
Sebraný olej a tuk je, i přes svou
již sníženou kvalitu, po vytřídění a
vyčištění využíván jako druhotná
surovina v chemickém průmyslu. Je
možné ho využít i při výrobě některých
hmot nahrazujících ropné produkty,
případně ve stavebnictví jako jednu
ze složek náhražky ropných maziv.
Podobně je využíván i v dřevařském
průmyslu tam, kde je v yžadován
ekologicky šetrný přípravek.
Tato služba je na území hl. m. Prahy
novinkou a doufáme, že ji občané
budou hojně využívat.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná v pondělí 19.12.2016
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním středisku Radotín, náměstí
Osvoboditelů 44.
Úřední den i 23. a 30. prosince. Úřad
městské části Praha 16 bude letos fungovat před vánočními svátky i před
Silvestrem bez jakéhokoli omezení
a ve standardních úředních hodinách. Oba pátky (23. a 30. prosince
tedy mají všechna pracoviště úřední
dobu 8.00-12.00 hodin).
Vedení Odboru občansko správního.
S účinností od 1. prosince 2016 byla
pověřena vedením Odboru občansko
správního Úřadu městské části Praha 16 Bc. Ivana Janská, která dosud
v rámci téhož odboru řídila Oddělení
evidence obyvatel a osobních dokladů.
To by ještě během prosince mělo posílit
o nového pracovníka (výběrové řízení
probíhalo ještě po redakční uzávěrce).
Zbraslavské Vánoce. Z důvodu konání tradiční akce „Zbraslavské Vánoce“
dojde dne 17. prosince k uzavírce v ulici U Malé řeky (v úseku: Opata Konráda – objekt čp. 624). Pořadatelem akce
je Městská část Praha - Zbraslav.
Pražská mobilní zvonohra. Z důvodu konání kulturní akce „Pražská mobilní zvonohra“ budou dne
26. prosince v době cca od 14.00 do
19.00 hodin uzavřeny ulice Václava
Balého a náměstí Sv. Petra a Pavla
(v úseku: Ježdíkova – lávka přes Berounku) a ulice Loučanská (v úseku:
Václava Balého – Felberova). Objízdná trasa je vedena ulicemi Loučanská,
Felberova a Ježdíkova. Pořadatelem
akce je Městská část Praha 16.
Uzavření kulturních zařízení. V době
vánočních prázdnin budou uzavřena
některá radotínská kulturní zařízení,
konkrétně se jedná o Kino Radotín
a Místní knihovnu Radotín. Uzavření kina je naplánováno od 23. do
31. prosince (6 pracovních dní), a to
z důvodu, že nejsou plánovány žádné
atraktivní filmové premiéry a všichni
zaměstnanci kina si dočerpají řádnou
dovolenou. Z důvodu čerpání řádné
dovolené pracovnicemi knihovny a též
proto, že se během vánočních prázdnin nepředpokládá větší zájem čtenářů o výpůjčky, bude provoz knihovny
uzavřen ve dnech 27. až 30. prosince.
Ulice projdou rekonstrukcí. Některé
ulice v Městské části Praha - Zbraslav
čeká důkladná oprava včetně výstavby
dešťové kanalizace. Rada hl. m. Prahy
schválila 22. listopadu uzavření smlouvy
s vítězem výběrového řízení, společností
Ekologické a inženýrské stavby, s. r. o.,
s nabídkovou cenou 14 364 739 Kč bez
DPH. Rekonstrukce komunikací včetně
výstavby dešťové kanalizace proběhne
v ulicích Podéšťova, Pod Urnovým
hájem, Pod Havlínem a v ulici Romana
Blahníka v úseku od ulice Podéšťova po
ulici Žabovřeská.
Jak se učí dopravní výchova u nás.
Policie České republiky ve spolupráci
se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva
vnitra a BESIPem pořádají soutěž
o nejlepší způsob výuky dopravní
výchovy. Účastnit se mohou všechny
or g a n i z ov a n é š k o l n í k o l e k t i v y
mateřsk ých a z á k lad n ích škol,
organizované spolky dětí vedené domy
dětí a mládeže, které realizují formou
výuky či volnočasových aktivit dopra
vní výchovu kontinuálně. Soutěží se
v nejlépe zpracovaném a prezentovaném
výukovém a výchovném programu či
projektu, který se věnuje vzdělávání
dětí v oblasti dopravní výchovy a
který je v rámci výuky či vzdělávání již
fungující. Projekt může být zpracován
formou fotoreportáže s popisem,
k o m i k s e m , p ř í b ě h e m p s a n ou i
o br a z ovou f o r m o u s o u č a s n ě ,
komentovaným videem – reportáží
nepřesahující 3 minuty. Soutěž se
koná až do 15. ledna 2017. Projekty lze
zasílat v elektronické i jiné podobě na
Oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy. Kontakt:
krpa.prevence@pcr.cz (do předmětu
uveďte heslo SOUTĚŽ se ZEBROU).

