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Systém svozu odpadu 

Zápis do mateřských škol pro rok 2018-19
Datum zápisu, hodina Pozn.

MŠ Praha - 
Radotín

15.5. od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 
17.00 hod.

· v MŠ nám. Osvoboditelů 1367, ve třídě Včelky
· www.msradotin.cz

MŠ Nad Parkem
Praha - Zbraslav 9. a 10.5. od 13 do 17 hod.     www.msnadparkem.cz

MŠ Matjuchinova
Praha - Zbraslav

24.4. výdej žádostí od 10.00 do 17.00 hod. 
9. a 10.5.  od 13.00 do 17.00 hod. vracení 
žádostí

MŠ Velká Chuchle 3.5. od 9.00. do 16.00 hod.     ww.ms-chuchle.cz 

MŠ Praha - Lipence 10.5. od 13.00 do 17.00 hod., nový pavilon     www.skolkalipence.cz 

 .  24.4. – den otevřených dveří od 15.00
    do 17.00 hod.  na všech odloučených
    pracovištích (Matjuchinova, Ottova, U Lékárny)
 .  žádosti možno stáhnout i z webových stránek
    www.ms-zbraslav.estranky.cz

Tráva, listí 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45
Větve 17.00-17.45 15.00-15.45 16.00-16.45

úterý 17.4. Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Macháčkova
čtvrtek 19.4. Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Otěšínská x K Višňovce
úterý 24.4. Zdická x Vojetická Macháčkova Na Rymáni x K Berounce
čtvrtek 26.4. Radkovská x Živcová Otěšínská x K Višňovce Prvomájová x U Vápenky
čtvrtek 3.5. Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Macháčkova
čtvrtek 10.5. Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Otěšínská x K Višňovce
úterý 15.5. Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

čtvrtek 17.5. Otěšínská x K Višňovce Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

Přijďte si dříve pro pas
Městská část Praha 16 upozorňuje 

všechny své občany, zejména pak ty, jež 
se chystají k cestě za hranice republiky, 
aby si včas zkontrolovali platnost svých 
cestovních dokladů, které budou k této 
cestě bezesporu potřebovat.

Z několikaletých zkušeností, které 
městská část v této oblasti má, vyplývá, 
že existuje stále velká skupina lidí, kteří 
nechávají tuto záležitost až na poslední 
chvíli. Úřad, který cestovní doklady 
vydává, pak bývá zpravidla zahlcen 
mnoha žádostmi zapomnětlivců.

Proto si touto cestou dovoluje me 
upozornit, že právě v těchto dnech 
je vyřízení cestovních dokladů kom-
fortnější, bez větších front a čekání.  

Dále upozorňujeme, že s účinnos-
tí od 1.7.2018 může občan požádat 
o vydání cestovního pasu ve zkráce-
né lhůtě, a to v pracovních dnech do 
24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. 
Cestovní pasy ve zkrácené lhůtě vy-
dává Ministerstvo vnitra nebo obec 
s rozšířenou působností, u kterého 
byla podána žádost.  Občan si může 
cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě 
převzít do 5 pracovních dnů tam, kde 
podával žádost, nebo na ministerstvu 
(tam také jedině lze převzít pas v pra-
covních dnech do 24 hodin). 

Současně s touto úpravou došlo ke 

změně zákona o správních poplatcích, 
který za vydání cestovního pasu ve zkrá-
cené lhůtě do 24 hodin pracovního dne 
stanoví následující správní poplatky:

Občanům starším 15 let při podá-
ní a následném převzetí pasu u MV 
6.000 Kč, při podání žádosti u ORP 
4.000 Kč, převzetí u MV 2.000 Kč 
(občanům mladším 15 let 2.000 Kč, 
1.500 Kč a 500 Kč).

U vydání cestovního pasu ve zkráce-
né lhůtě do 5 pracovních dnů jsou sta-
noveny následující správní poplatky:

Občanům starším 15 let při podá-
ní a následném převzetí pasu u MV 
3.000 Kč, při podání žádosti u ORP 
2.000 Kč, převzetí u MV 1.000 Kč, 
při podání žádosti a převzetí u ORP 
3.000 Kč (občanům mladším 15 let 
1.000 Kč, 500 Kč, 500 Kč a 1.000 Kč).

Neplatný cestovní doklad nebo 
cestovní doklad, který je zaplněn 
záznamy, může občan odevzdat u Mi-
nisterstva vnitra ČR, pokud současně 
požádá o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě.

Od května 2018 bude možné uhradit 
správní poplatky platebními kartami
mj. za nový občanský průkaz či 
pas – více se dočtete v Infoexpresu
na této straně.

A zase ty ovce
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 23. února ve 12.00 hod. te-
lefonické oznámení z tísňové linky 156, podle kterého se podél komunikace Stra-
konická v úrovni Dostihového závodiště Velká Chuchle pohybovalo stádo ovcí 
a ohrožovalo bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po příjezdu na místo 
hlídka zpozorovala cca 15 ovcí pohybujících se po krajnici ve směru do centra. 
Z důvodu bezprostředního ohrožení bezpečnosti provozu a hrozícího střetu ovcí 
s projíždějícími motorovými vozidly bylo stádo ihned odehnáno z komunikace 
pod silniční násep. Strážníci telefonicky kontaktovali majitele stáda a vyrozumě-
li ho o situaci. Majitel se posléze dostavil na místo a stádo ovcí si převzal. Dále 
uvedl, že zvířata má pod kontrolou a vše je v pořádku, nepřipouští žádné po-
chybení ze své strany v zabezpečení stáda a nehodlá v tomto dělat žádné změny. 
Strážníci provedli foto a video dokumentaci stáda koz a ovcí cca 70 kusů, které se 
pohybuje zcela bez dohledu po pozemcích a komunikacích mezi řekou Vltavou 
a komunikací Strakonická. Podmínky v ohradě chovu zvířat jsou nevyhovující. 
V ohradě se nachází uskladněný materiál (železný šrot, igelity, odpadky, atd.) 
a zvířatům tak hrozí nebezpečí možného poranění. V ohradě nebyla umístěna 
žádná nádoba s vodou nebo krmením pro zvířata. Vzhledem k tomu, že se nejed-
ná o ojedinělý případ, byla celá záležitost předána místně a věcně příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení.

Podezření z týrání
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 19. března v 16.55 hod. tele-
fonát z tísňové linky 156 od oznamovatelky, která hlásila, že je v ulici Výpadová  
poblíž Přístavu Radotín a má u sebe zraněnou ovci. Žena strážníky po příjezdu 
na místo kontaktovala a ve svém vozidle jim ukázala poraněnou ovci, která bez-
vládně ležela na zadní sedačce. K celé věci dále uvedla, že tuto ovci, která byla 
v tu dobu zjevně podchlazená, viděla na přilehlém oploceném pozemku ležet 
na zemi. Proto se rozhodla na pozemek vniknout a ovci odnést do svého vozi-
dla, kde následně vyčkala na příjezd hlídky. Strážníci telefonicky kontaktovali 
majitele ovcí a pozemku a vyrozuměli ho o situaci. Podle oznamovatelky, která 
pracuje jako zooložka, byla ovce zjevně zanedbaná, proto pro ni vyžadovala 
vyšetření veterinářem. Na základě všech výše uvedených skutečností strážníci 
pojali důvodné podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat a přivolali 
hlídku Policie ČR z místního oddělení Radotín, která si po příjezdu celou záleži-
tost převzala k přijetí dalších opatření.

Obyvatelé Prahy mohou k odložení 
odpadů využít stávající síť sběrných 
dvorů, na území hlavního města Prahy 
jsou jich dvě desítky, k dispozici mají 
i pravidelně přistavované kontejnery.

Odkládání odpadů do sběrných 
dvorů je občanům umožněno bez-
platně – jejich seznam naleznou na 
www.portalzp.praha.eu (tzv. Portál 
životního prostředí hl. m. Prahy).

V př ípadě potřeby je možné si 
u všech provozovatelů objednat odvoz 
odpadů přímo do sběrného dvora. 
Jedná se o placenou službu, nicméně 
je u ní záruka, že s odpady bude nalo-
ženo v souladu s platnou legislativou. 
Odvézt je možné veškerý odpad s vý-
jimkou sypkých odpadů (suť, zemina 
atd.), který lze odevzdat v jakémkoliv 
sběrném dvoře hlavního města Pra-
hy. Cena je stanovena za naložení 

(rozhoduje množství 
odpadu) a za ujeté 
kilometry (z nejbliž-
šího sběrného dvora 
na místo nak ládky 
a zpět).

Pro občany Prahy jsou také v prů-
běhu roku na různých místech při-
stavovány velkoobjemové kontejnery 
(ročně jich je v ulicích cca 5 500  ks 
o minimálním objemu 10 m3) na ob-
jemné odpady, a od začátku března do 
konce listopadu také velkoobjemové 
kontejnery na bioodpady (např. v roce 
2016 jich bylo do ulic města přistaveno 
a obslouženo celkem 1 486 ks, jejich 
objem je minimálně 9 m3).

Harmonogramy jejich přistave-
ní lze nalézt rovněž na stránkách 
w w w.por ta l zp.pra ha .eu nebo na 
stránkách městských částí.

Jarní svoz bioodpadu v Radotíně
Vedle možnosti odkládat bioodpad 

ze zahrad ve sběrných dvorech hlav-
ního města Prahy nabízí Městská část 
Praha 16 svým obyvatelům ještě mimo-
řádnou službu: přistavování kontejnerů 
na kompostovatelný odpad v blízkosti 
jejich bydliště.

Zde je rozpis jarního kola svozu 
bioodpadu, odebrána z něho byla na 
každé trase dvě stanoviště, u kterých 
o tuto službu nebyl zájem, svoz se 
posunul do odpoledních hodin, aby 
ho stíhali i ti, kdo se tou dobou vrací 
ze zaměstnání:

Na každé z určených stanovišť budou 
postupně po sobě přistaveny dva kon-
tejnery – jeden na listí a trávu, druhý 
na větve. To proto, že zpracování 
těchto druhů odpadu se před samot-
ným kompostováním liší. Odkládaný 

bioodpad musí být bez příměsí a do 
kontejneru je ho třeba z obalu (pytle) 
vysypat. Na jednotlivých místech 
bude zajištěna odborná obsluha, která 
občanům poradí.

Přijímáme platební karty. Na něko-
lika pracovištích Úřadu městské části 
Praha 16 bude od května 2018 testována 
možnost bezhotovostních plateb, tedy 
úhrady poplatků platebními kartami. 
Platit bude možné mj. za nový občanský 
průkaz či pas, v centrální pokladně (obojí 
v budově na náměstí Osvoboditelů 21/2a) 
a také na matrice, která je současně pra-
covištěm Czech POINTu a kde se provádí 
vidimace a legalizace (v budově v ulici 
Václava Balého 23/3). Přesný termín spuš-
tění nové služby zveřejníme s předstihem 
na webu Praha16.eu a na facebookovém 
profilu MČ Praha 16.
Vinohrady: časově omezené stání. Vzhle-
dem k setrvalým problémům s dlouhodo-
bým parkováním vozidel v ulici Vinohrady 
na místech určených pro vozidla zákazníků 
zdejších firem tu byl změněn režim dopra-
vy v klidu. Nyní je tedy pro zaparkování 
potřeba mít v autě na viditelném místě 
položené parkovací hodiny – parkování 
mezi 8. hodinou ranní a 4. odpolední je 
totiž omezeno na dvě hodiny (stávající 
dopravní značení IP 12 – vyhrazené par-
koviště bylo 20. března nahrazeno IP13b 
– Parkoviště s parkovacím kotoučem).
Vlajka pro Tibet. Už od roku 2005 se 
radotínská radnice symbolicky připojuje 
k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“, již 
pořádá Spolek Lungta. Tibetská vlajka 
proto zavlála na budově radnice Měst-
ské části Praha 16 i v pátek 10. března. 
V loňském roce kampaň podpořilo 
759 českých obcí, měst, městských částí 
či krajů, ale i celá řada škol a kromě růz-
ných organizací i mnoho občanů, kteří tak 
pravidelně spontánně vyjadřují přímou 
podporu zemi, kde jsou několik desítek let 
porušována základní lidská práva. Měst-
ská část Praha 16 se s filozofií celé akce 
ztotožňuje a vyvěšením vlajky na hlavní 
budově radotínské radnice si připomněla 
osmapadesáté výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci. Ve stejný den zavlála 
tibetská vlajka i na radnicích Lochkova 
a Zbraslavi.
Nový správce osvětlení. Novým správcem 
veřejného osvětlení v Praze je společnost 
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., 
ta také od 1. dubna zajišťuje vydání sta-
noviska vlastníka veřejného osvětlení 
ke stavebním akcím, kterými by tato síť 
mohla být dotčena. Ke změně správce 
osvětlení ve vlastnictví města došlo na 
základě rámcové smlouvy o správě pro-
vozu a údržbě veřejného osvětlení a dal-
ších souvisejících zařízení Hl. m. Prahy 
ze dne 31.8.2017. Žádosti o vyjádření je 
možné doručit elektronicky na e-mail:
vy jadreniVO@thmp.cz , osobně na 
adresu: Dělnická 213/12, 170 00 
Praha-Holešovice či poštou na korespon-
denční adresu: Technologie Hlavního 
města Prahy, Dělnická 213/12, 170 00 
Praha 7. Informace o umístění inženýr-
ské sítě veřejného osvětlení je možné 
získat elektronicky na portálu společnosti
PREdistribuce a.s. – www.predistribuce.cz/
cs/potrebuji-zaridit/zakaznici/informa-
ce-o-existenci-siti/

Školní jídelna projde rekonstrukcí 
a modernizací

Pavilon nové jídelny přinese do areálu nový prvek, podobně 
jako dokončovaný dřevěný strop auly (v minulém čísle jsme 
chybně uvedli autora vizualizace, oběma pánům -
Ing. arch. Strádalovi i skutečnému autorovi
Ing. arch. Petru Šindelářovi - se omlouváme)

Oblast škol se 
změní

„Po mnohaletých snahách a několika 
variantách řešení, které byly opakovaně 
projednávány na Dopravně bezpečnostní 
komisi při Radě městské části Praha 16, 
a po několika jednáních s místními ob-
čany jsme se rozhodli oblast škol zklidnit 
a provoz usměrnit,“ uvádí radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík. „V celé 
lokalitě se sníží rychlost na 30 km/hod. 
a upraví se parkování tak, aby byli řidiči 
donuceni dát nohu z plynu.“

Vedle „zóny 30“ se upraví parkování 
v ulici tak, že bude střídavě vlevo a vpra-
vo ve směru jízdy, aby řidič musel snížit 
rychlost. Rovněž to přispěje ke zpoma-
lení dopravy a motivaci řidičů, aby děti 
vysazovali ideálně již na Horymírově 
náměstí, případně po objezdu „malým 
okruhem“, tj. ulicemi Ježdíkova a Felbe-
rova – zde bude zdůrazněn nový režim 
zákazem odbočení vpravo v ranních 
hodinách (pondělí až pátek 7.00-8.00). 

Další opatření ke zvýšení bezpeč-
nosti chodců se týkají přesunu dvou 
přechodů pro chodce na druhou stranu 
křižovatky: Loučanská x Macháčkova, 
Loučanská x Felberova. „Přesunem 
přechodu u budovy prvního stupně 
základní školy, který je v ranních ho-
dinách hlídaný městskými policisty, 
se dosáhne dalšího zpomalení dopravy 
a většího tlaku na řidiče do Loučanské 
ulice od knihovny dále už nezajíždět 
a lokalitu zbytečně nezatěžovat. Před-

nost zde radnice dává školním autobu-
sům,“ vysvětluje radotínský starosta.

Úpravou, která též přispěje k bez-
pečnosti dětí, je zrušení krátko-
dobých stání před školní jídelnou 
(Klubem Radotín) – zde auta nebez-
pečně vycouvávala do kolemjdoucích. 
Nově budou místa určena pouze pro 
zásobování školního areálu.

Všechny výše uvedené změny se bu-
dou realizovat v týdnu od 16. dubna, po 
blokovém čištění ulic v Loučanské ulici 
(proběhne 19. dubna, viz článek na straně 
1 a 3 tohoto vydání NP16) už bude prove-
deno i vodorovné dopravní značení.

Původně se ještě uvažovalo o otočení 
jednosměrného dopravního režimu 
v Zítkově ulici (a navazující části ulice 
Ke Zděři), od tohoto opatření, které se 
mělo jen vyzkoušet na dobu cca 1 měsíce 
a následně vyhodnocovat, se nakonec po 
jednání s místními občany ustoupilo.

Poslední změnou, která souvisí s pro-
vozem sportovních areálů (zejména 
fotbalového, ale též volejbalového či 
biotopu), je vytvoření parkovacího pásu 
podél železniční trati od ulice K Lázním 
směrem k ulici Stadionová. Zde se do-
sud (zejména při fotbalových turnajích 
či při provozu biotopu) parkovalo živel-
ně. Vytvořením tohoto pásu se „odsaje“ 
část vozidel znepříjemňujících parko-
vání v ulicích místním obyvatelům, 
hlavně v letních měsících. Letos to navíc 
bude, kvůli výstavbě bazénu a trvalému 
uzavření celého parkoviště pro biotop, 
mimořádně náročné léto – i proto by 
u trati měl parkovací pás vzniknout do 
zahájení letního provozu biotopu.

Včelí roj

Více informací na 
www.vcelinorech.cz, tel. 602 614 170

Není životu nebezpečný, přesto je tře-
ba, aby ho odvezl včelař.

Pokud někde uvidíte viset roj včel, 
zavolejte tedy nejbližšímu včelaři. 
Pokud žádného neznáte, zavolejte na 
rojovou pohotovost spolku Včelín 
Ořech (viz níže), která roj rychle, 
bezpečně a zdarma odveze a jako 
poděkování za záchranu života včel 
nechá malý dárek. 

Je to lepší, než volat hasiče, mají 
na starosti důležitější věci a bylo by 
škoda, aby chyběli u ohrožených lid-
ských životů, zatímco budou běhat 
kolem včel. Hasiči navíc musí všechny 
včely zabít (v případě včel nemají jinou 
šanci). Štěně nebo hříbě také nikdo 
nezabije jen proto, že se na chvíli 
zaběhlo a mohlo by někoho kousnout 
nebo kopnout. Včelí roj je podobným 
„začínajícím životem“ hledajícím si 
nový domov.


