
Víčka budou pomáhat Jankovi

Nejčastější otázkySběrné dvory obnovily
zpětný odběr baterií

Od října letošního roku jsou všechny sběrné 
dvory Hlavního města Prahy vybaveny nádo-
bou určenou ke sběru použitých přenosných 
baterií a monočlánků. 

Do těchto nádob je možno odkládat 
pouze přenosné baterie a monočlánky, 
což jsou veškeré suché galvanické články 
(primární i sekundární) bez ohledu na 
značku nebo elektrochemický typ do 
hmotnosti 750 gramů. K přenosným ba-
teriím nelze řadit tzv. mokré galvanické 
články, které obsahují elektrolyt v kapalné 
fázi (např. startovací olověné autobaterie). 
Tyto baterie budou stále od občanů ode-
bírány v režimu nebezpečných odpadů. 
Odpad je možno odkládat do plastové 
nádoby modré barvy o kapacitě 55 litrů 

a rozměrech 345 mm x 530 mm x 303 mm. 
Podle informací společnosti ECOBAT 

bylo v hlavním městě v roce 2012 odevzdá-
no k recyklaci rekordních 325 302 kilogra-
mů přenosných baterií a akumulátorů, což 
představuje 0,26 kilogramu na jednoho 
obyvatele Prahy. 

V porovnání s ostatními kraji České 
republiky je Praha nejúspěšnější z hlediska 
celkového objemu. Výrazně ovšem zaostává 
za ostatními regiony z hlediska množství 
baterií a akumulátorů odevzdaných veřej-
ností. Plných 85 procent totiž odevzdaly 
v Praze firmy a jen 15 procent veřejnost. Po-
dobný poměr nebyl zaznamenán v žádném 
z českých či moravských krajů.

Devatenáctiletý Janko Feranec z Radotí-
na se narodil s dětskou mozkovou obrnou. 
Navzdory intenzivní rehabilitaci skončil na 
invalidním vozíku. Pomoci mu mohou víčka 
z PET lahví. 

Díky speciálnímu obleku, který je ur-
čen na podporu chůze a zlepšení stability 
pacienta, by mohl udělat pokrok i v pohy-
bové oblasti – udělat samostatně pár kroků 
a nebýt odsouzen pouze na vozík. Speciální 
léčba a pobyt jsou finančně náročné – za-
potřebí je částka 102 000 Kč. Rodiče Janka 

Odcizené kolo ve škole
V pátek 27. září před polednem prověřovala autohlídka městské policie oznáme-
ní kvůli krádeži horského kola z objektu I. stupně radotínské ZŠ v Loučanské 
ulici. Šlo o bicykl v hodnotě 25 000 Kč, navíc uzamčený ve stojanu. Oznamova-
telka uvedla popis muže, který v 10.45 hod. procházel po chodníku kolem školy 
a vedl téže horské jízdní kolo s tím, že by se mohlo jednat o pachatele krádeže. 
Policejní hlídka pak na základě místní znalosti provedla kontrolu centra Rado-
tína. V ulici Vrážská v blízkosti vlakového nádraží hlídka zpozorovala osobu 
odpovídající výše uvedenému popisu, odcizené jízdní kolo se ale na místě nena-
cházelo. Podezřelého muže si převzala Policie ČR.
Strážníci pomohli ženě s mozkovou mrtvicí
Autohlídka strážníků městské policie zpozorovala na ulici ležící starší ženu, již 
se pokoušel zvednout u ní stojící muž. Stalo se tak v neděli 13. října po čtvrté 
hodině odpolední na křižovatce ulic Stadionová a Ke Zděři v Radotíně. Muž 
uvedl, že manželka pravděpodobně prodělala mozkovou mrtvici. Policisté ihned 
přispěchali na pomoc, kontaktovali rychlou záchrannou službu a do příjezdu 
sanitky postupovali podle pokynů operátora. Nemocnou záchranáři odvezli do 
Fakultní nemocnice v Motole. 

»   všechny 4 budovy místního úřadu v Radotíně (Václava Balého 23,
     náměstí Osvoboditelů 21/2a, náměstí Osvoboditelů 732, Sídliště 1600)
»   Místní knihovna, Loučanská 1406/1a, Radotín
»   Kulturní středisko, nám. Osvoboditelů 44/15, Radotín
»   Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c, Radotín
»   všechny objekty Mateřské školy Praha - Radotín (jen pro rodiče
     a rodinné příslušníky, ne pro širokou veřejnost) 
»   Petrklíč, nám. Osvoboditelů 1368, Radotín
»   Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520/1, Radotín
»   Základní škola (praktická), nám. Osvoboditelů 1368, Radotín
»   Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 378/16
»   SOU (zemědělské), Pod Klapicí 11/15, Radotín
»   Kadeřnictví Martina, Nýřanská ulice, Radotín
»   Zahradnictví Pragof lora, Výpadová 798, Radotín
»   Kostel sv. Petra a Pavla – fara Radotín
»   Jeden strom, o.s., Vykoukových 623/7, Radotín
»   MŠ Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17
»   MŠ Korálek, Klausova 2448/6, Praha-Stodůlky
»   ZŠ Františka Kupky, Františka Kupky 350, Dobruška 
»   Speciální škola Modrý klíč, Smolkova 567/2, Praha 4-Kamýk
»   TRIVIS, SŠ veřejnoprávní, Libčická 399/8, Praha 8-Čimice
»   Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 
»   Haug-Land s.r.o., Chomutovská 205, Klášterec nad Ohří
»   Atoda Telemarketing, spol. s r.o., Čechova 1, České Budějovice
»   Subaru ČR, s.r.o., Pekařská 638/5, Praha 5-Jinonice
»   EMPO s.r.o., Jeremenkova 763/88, Praha 4-Podolí
»   Alpiq Energy SE, Rohanské nábřeží 670/19, Praha
»   LAK – DESIGN s.r.o., Aranžérská 504, Praha 9-Klánovice

Přispět lze také přímo na účet Nadační-
ho fondu Algo, který pro Janka tuto sbírku 
organizuje. Je veden u České spořitelny 
a jeho číslo je 4999042/0800. Jako variabil-

budou žádat v roce 2014 o příspěvek pojiš-
ťovnu, ale v případě již zletilé osoby není 
jisté, že bude poskytnut. O sbírce jsme již 
informovali (viz NP16 č. 9/2013).

Finance je možno získat formou sběru 
víček z PET lahví od mléka, džusů, šťáv či 
limonád (ne však od šamponů, aviváže, 
atd.). Jeden kilogram víček má hodnotu tří 
korun. 

Víčka můžete odevzdávat na tato sběrná 
místa, jejichž počet se od minulé akce „pro 
Kristýnku“ rozšířil: 

Pozor na falešné popeláře
V uplynulých týdnech byly zaznamenány 

případy, kdy dvojice mužů v popelářských 
oděvech oslovovala občany obcí Černošice 
a Sulice s prosbou o finanční příspěvek na 
pohřeb jejich kolegy. Společnost Pražské 
služby rozhodně odmítá, že by mohlo jít o její 
pracovníky.

„Zaměstnanci společnosti Pražské 
služby mají jakékoliv podobné aktivity 
výslovně zakázány a porušení toho-
to nařízení je tvrdě postihováno,“ uvedl 
mluvčí společnosti Pražské služby Julián 
Záhorovský. K variantě, že šlo o podvod-

níky, kteří se za popeláře jen vydávali, se 
přiklání i starosta obce Sulice Petr Čuřík. 
„Považujeme za nepravděpodobné, že by 
se jednalo o pracovníky Pražských služeb, 
které známe i osobně, a víme, že jde o spo-
lehlivé lidi,“ uvedl. 

Mluvčí Záhorovský upozorňuje, že se 
případy falešných popelářů žádajících 
o peníze objevily i v minulosti. „Nejak-
tivnější bývají zejména v zimě, v období 
před Vánocemi. Doporučuji občanům, 
aby informovali policii, pokud by s pod-
vodníky vešli do kontaktu.“ 

Novela živ nostenského z ákona 
č. 309/2013 Sb., která nabyla účinnosti 
17. října 2013, mimo jiné reguluje prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a liho-
vin. Co je nového?

Ke změně došlo přidáním několika 
slov k dosavadnímu předmětu pod-
nikání koncesované živnosti o slova 
„a prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin“. V příloze č. 3 Konce-
sované živnosti je tedy nově znějící 
název živnosti „Výroba a úprava kvas-
ného lihu, konzumního lihu, lihovin 
a ostatních alkoholických nápojů 
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostat-
ních vín a medoviny a ovocných desti-
látů získaných pěstitelským pálením) 
a prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin“.

Úprava se bude vztahovat na 
všechny podnikatele, kteří se zabý-
vají distribucí a prodejem lihovin jak 

podnikatelům, tak 
konečným spotře-
bitelům. Jedná se 
tedy nejen o ob-
chody a restau-
rační zařízení, ale 
i dopravní pro-
středky (autobusy, 
vlaky apod.).

Podle přechod-
ných ustanovení 
může podnikatel, který je ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona oprávněn pro-
dávat kvasný líh, konzumní líh nebo 
lihoviny, pokračovat v této činnosti 
po dobu 6 měsíců od účinnosti této 
novely, tedy od 17. října 2013. Během 
této doby musí požádat o koncesi pro 
prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu nebo lihovin. Tato žádost nepod-
léhá správnímu poplatku a nevyžaduje 
dokládání odborné způsobilosti. Mar-
ným uplynutím lhůty k podání žádosti 
o koncesi zaniká podnikateli právo toto 
zboží prodávat.

Nový občanský zákoník a spotřebitelé
Od 1. ledna 2014 nabude účinnosti 

nový občanský zákoník, který ve 3081 
paragrafech upraví podstatnou část 
problematiky občanského a obchodní-
ho práva. Změny přinese také v právech 
spotřebitelů. Sdružení dTest zahajuje 
informační kampaň, která má hlavní 
změny českým spotřebitelům objasnit.

Pět částí, sedmnáct hlav a sedmde-
sát tři dílů – největší změna občan-
ského a obchodního práva v české 
historii je impozantní. Svým 
rozsahem hravě překoná ja-
kýkoliv předpis, který u nás 
kdy platil, a nezůstane mnoho 
životních situací, které by zá-
koník neřešil. Nový občanský 
zákoník, pro který se vžila 
zkratka NOZ, chce mimo jiné 
chránit slabší stranu, jíž je 
často právě spotřebitel. S no-
vou právní úpravou souvisí 
nejen zavedení mnoha nových 
pojmů, ale také další změny, 
ve kterých nemusí být snadné 
se zorientovat. 

„Nejlepší ochranou je pro 
každého spotřebitele pře-
devším znalost jeho vlastních práv 
a povinností,“ zdůrazňuje právní 
poradce dTestu Miloš Borovička. „Při-
pravujeme proto informační brožuru, 
která má spotřebitelům pomoci se 
v nové úpravě zorientovat. Na našich 
stránkách jsme také spustili souvislý 

seriál informačních článků a podrob-
ně se budeme nové úpravě věnovat 
i v průběhu příštího roku v časopise 
dTest.“ Konkrétní dotazy a problé-
my sdružení řeší se spotřebiteli již 
nyní v poradně na lince 299 149 009.

Nová právní úprava stojí na zása-
dách spravedlnosti a svobody, zároveň 
však počítá také s tím, že každý člověk 
má svůj rozum, umí jej používat a je 
přiměřeně opatrný. V novém předpi-

su se předpokládá, že každý 
jedná poctivě a v dobré víře, 
nepoctivost jednání se bude 
muset prokazovat. Podle nové 
úpravy bychom tedy měli 
každé jednání považovat spí-
še za platné než za neplatné, 
což má předcházet vyhýbání 
se závazkům kvůli drobným 
chybám, náhodám či nedo-
rozumění. 

Seriál článků, které po-
stupně objasňují jednotlivé 
změny, naleznete již nyní pod 
odkazem www.dtest.cz/NOZ. 
Pro podnikatele je k pro-
blematice NOZ připraveno 

několik bezplatných „webinářů“, což 
jsou krátké jednotématické kurzy, 
které probíhají on-line přes inter-
net a jsou zdarma. Jejich harmono-
gram je zveřejněn na adrese http:
//www.dtest.cz/clanek-2298/webinare-
pro-podnikatele.

Jak vybrat ten nejlepší hypotéční úvěr?

ní symbol uveďte heslo JANEK. Sbírku or-
ganizuje Nadační fond Algo ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 16.

Hypotéční úvěr je vždy spojen se 
zástavou nemovitosti. Je to typ úvěru, 
který má prioritně sloužit k řešení otáz-
ky bydlení. 

Jednoznačně platí, že pokud není 
na nákup nemovitosti dostatečná ho-
tovost, je potřeba vzít úvěr, většinou 
hypotéční. Otázkou bydlení je ale 
i majetkové vypořádání po rozvodu či 
vyřešení dědictví v rodině. Hypotéku 
lze využít na výstavbu, 
přestavbu a rekonstruk-
ci nemovitosti, kterou 
již máme ve vlastnictví 
nebo kupujeme. Lze s ní také vyřešit 
bytovou privatizaci v rámci jednot-
livých obcí a měst nebo si pořídit re-
kreační bydlení. Pokud jde ale o koupi 
družstevního bytu (a tedy o koupi práv 
na užívání družstevního bydlení), dá 
se financování řešit jiným typem úvěru 
(bez zástavy) či hypotékou s jinou 
zástavou nemovitosti. 

Novým trendem jsou hypotéky jako 
investice do nemovitosti. Ta může 
jednou svým pronájmem generovat 
pasivní příjem nebo sloužit jako levné 
startovací bydlení pro děti. Pokud má 
zájemce kvalitní příjmy a jinou ne-
movitost na území republiky, kterou 
nabídne bance do zástavy, může si 
tímto způsobem zakoupit nemovitost 
někde u moře.                

Pokud nemovitost kupujete a prodá-
váte současně, lze si vzít hypotéku se 
zápočtem (ihned po prodeji nemovi-

tosti jde vložit získané peníze do úvě-
ru a tím si okamžitě snížit náklady).                                                                                           
Jaká banka je ta nejlepší? 

Kvalitní podmínky by měla nabíd-
nout banka, v níž si vedete účet a na 
nějž vám chodí výplata. Někdy je vý-
hodné využít i marketingových akcí, 
které jednotlivé banky pro své nové 
klienty nabízejí. Pozor také na poplat-
ky, ať již pravidelné či jednorázové, 

jsou v nich velké rozdíly. Důležitá je 
RPSN (roční procentní sazba nákla-
dů), která již veškeré náklady s úvěrem 
obsahuje. V každém případě jde o pe-
níze a je více než na místě staré známé 
rčení „Dvakrát měř a jednou řež“.

Ten, kdo si může dovolit „investovat“ 
čtrnáct dní dovolené, aby vyrazil do 
všech bank pro jednotlivé nabídky, 
které si pak následně doma odborně 
porovná, by to měl udělat.

Ostatním specialisté z Fincentra 
doporučují: „Nechte si od svých 
příbuzných, známých či kolegů, kteří 
již tímto procesem prošli, doporučit 
opravdu k va l i t n í ho f i na nčn í ho 
konzultanta, který udělá tuto práci za 
vás a zadarmo (platí ho totiž banky). 
Pokud je opravdu zkušený a schopný, 
zajistí u banky podmínky, o kterých se 
vám ani nesní.“ 

Stěhování pracovišť ÚMČ Praha 16. 
Rekonstrukce střechy radotínské rad-
nice v ulici Václava Balého 23 pokra-
čuje další etapou. Výměna střešních 
konstrukcí a krytiny na jižní a vý-
chodní straně budovy, která byla za-
hájena v půli září, již byla ukončena, 
v kanceláři Oddělení životního pro-
středí je však ještě třeba osadit nová 
střešní okna a opravit narušené omít-
ky. Vzhledem k tomu se tři pracovni-
ce tohoto oddělení 24. října dočasně 
přestěhovaly do kanceláří stavebního 
úřadu v přízemí radnice v ulici Vác-
lava Balého 23 (Ing. Hűbnerová do 
čísla 4, Ing. Jarmová a Ing. Nováková 
do čísla 7). Dne 30. října byla zahájena 
druhá etapa opravy střechy, tentokrát 
na severní a západní straně radnice. 
Téměř celý Odbor místního hospo-
dářství (Bc. Švitorka, Z. Lacinová 
a Z. Vodolánová) je po celý listopad 
umístěn v zasedací místnosti pobočné 
budovy Úřadu městské části Praha 16 
na náměstí Osvoboditelů 21/2a, kde 
j sou k  d i spoz ic i  na  t e le fonech 
234 128 215 a 234 128 219. Jediný 
pracovník (M. Zeman) se přesunul na 
Oddělení správy obecních nemovi-
tostí na adrese Sídliště 1600 (telefony 
257 910 118 a 257 912 961). Přesné 
datum návratu pracovníků na jejich 
stabilní pracoviště zatím není stano-
veno, délka druhé fáze opravy stře-
chy se však odhaduje na celý měsíc 
listopad. Aktuální informace budou 
průběžně zveřejňovány na stránkách 
městské části www.praha16.eu. Úřad 
městské části Praha 16 se občanům 
omlouvá za způsobené obtíže.
Uzavírka v ulici Dehtínská. V rámci 
probíhající stavby „TV Radotín, etapa 
0019, Viničky“ bude až do 20.12.2013 
realizována uzavírka v radotínské uli-
ci Dehtínská (v úseku: Na Viničkách – 
po čp. 1410/5). Zhotovitelem stavby je 
společnost Čermák a Hrachovec a.s. 
Uzavírka v ulici K Lázním. Z dů-
vodu pokračování výstavby čerpací 
stanice  a vodovodní přípojky v rám-
ci akce „Revitalizace území po bývalé 
ČOV“ bylo povoleno prodloužení 
doby trvání uzavírky v radotínské 
ulici K Lázním (v úseku: Loučan-
ská – K Berounce) s termínem do 
19.12.2013. Objízdná trasa je vedena 
ulicemi Loučanská – Macháčkova 
(K Lázním) – Ke Zděři – Stadionová – 
Na Rymáni – K Berounce. Zhotovite-
lem stavby jsou Ekologické a inženýr-
ské stavby spol. s r.o.
Uzavírka v ulici K Vejvoďáku. V rám-
ci výstavby vodovodní a kanalizační 
přípojky bude až do 20.11.2013 reali-
zována úplná uzavírka ve zbraslavské 
ulici K Vejvoďáku (v úseku: Šulcova – 
Staniční). Zhotovitelem stavby je spo-
lečnost JECH  & NOVOTNÝ  s.r.o.
Omezení průjezdu ulicí Oddechová. 
Z důvodu výstavby vodovodních a ka-
nalizačních řadů v rámci akce „Lipen-
ce Villas – soubor obytných domů“ 
se cca od poloviny listopadu před-
pokládají dopravní omezení v ulici 
Oddechová (v prostoru od křižovatky 
s ul. Černošická v délce cca 80 m). 
Práce budou prováděny po částech 
tak, aby byl podél záboru zachován 
obousměrný provoz, vedený částeč-
ně po stávající provizorní panelové 
komunikaci. Zhotovitelem stavby je 
spol. Revis – Praha, s r.o.   
Bioodpad z Lipenců. Velkoobjemový 
kontejner na bioodpad bude přistaven 
v sobotu 23. listopadu od 9 do 12 ho-
din v ulici K Průhonu.
20 let ROPIDu. V rámci oslav 20 let od 
vzniku organizace ROPID je na sobo-
tu 23.11.2013 připraven Den Pražské 
integrované dopravy. Centrem dění 
bude Království železnic na pražském 
Smíchově. Zde bude bohatý dopro-
vodný program pro celou rodinu 
(např. prohlídka Království železnic 
s 50% slevou, výstava o historii PID, 
odborné přednášky, soutěže a hry 
pro malé i velké). Dále bude možné 
se zdarma svézt historickými vozy 
metra, vlaku, tramvaje i autobusu na 
příměstském okruhu v jihozápadní 
části Prahy. Jednotlivé nostalgické 
linky budou jezdit v hodinovém in-
tervalu cca mezi 10.00 a 16.00 hod. 
Podrobný program je k dispozici na 
www.ropid.cz.


