
  Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
který upravuje poskytování pomoci k za-
jištění základních životních podmínek 
osobám, které se nacházejí v hmotné 
nouzi, a to prostřednictvím dávek pomoci 
v hmotné nouzi.
   Nová legislativa ruší zákon o sociál-
ní potřebnosti č. 482/1991 Sb., podle 
kterého byly dříve vypláceny dávky 
sociální péče. Dávky v systému pomoci 
v hmotné nouzi jsou: příspěvek na živo-
bytí, doplatek na bydlení a mimořádná 
okamžitá pomoc.
Příspěvek na živobytí 
  Tato dávka řeší nedostatečnou příjmo-
vou situaci. Podmínkou je, že se osoba, 
popř. společně posuzované osoby na-
cházejí ve stavu hmotné nouze. Osoba 
se nachází v hmotné nouzi, jestliže její 
příjem a příjem společně posuzovaných 
osob po odečtení přiměřených nákladů 
na bydlení nedosahuje částky živobytí. 
Současně se posuzuje, zda si osoba ne-
může zvýšit příjem vlastním přičiněním 
a zda je zabezpečení jejích základních 
životních podmínek vážně ohroženo. 
    Žádost se podává na předepsaném 
tiskopisu spolu s dalšími doklady, uve-
denými na žádosti. Řízení o přiznání 

dávky je zahájeno dnem podání žádosti. 
Účastníkem řízení o přiznání příspěvku je 
žadatel. Příspěvek na živobytí se vyplácí v ka-
lendářním měsíci, na který náleží, v pravidel-
ných lhůtách určených plátcem příspěvku.
Doplatek na bydlení
   Nárok na doplatek na bydlení má vlastník 
nebo nájemce bytu, který užívá byt, pokud  
by po úhradě odůvodněných nákladů na 
bydlení byl jeho příjem a příjem společ-
ně posuzovaných osob nižší než částka 
živobytí. Žadatel musí zároveň splňovat 
podmínky pro nárok na příspěvek na 
bydlení ze systému státní sociální podpory. 
Doplatek na bydlení lze poskytnout, jestli-
že osoba užívá byt v obci, v níž je hlášena 
k trvalému pobytu. Doplatek na bydlení se 
vyplácí měsíčně po uplynutí kalendářního 
měsíce, za který náleží, nejpozději do konce 
následujícího měsíce.
Mimořádná okamžitá pomoc
  Osobám, které se ocitnou v situacích, které 
je nutno bezodkladně řešit, je poskytována 
mimořádná okamžitá pomoc. Zákon roze-
znává pět specifických sociálních situací, 
kdy lze považovat osobu za osobu v hmotné 
nouzi, jelikož nemá dostatečné prostředky 
k zabezpečení svých nezbytných životních 
podmínek, popř. k úhradě nezbytných jed-
norázových výdajů: viz tabulka níže

  Nejběžnějším typem právnické osoby 
podnikající v režimu živnostenského 
zákona je obchodní společnost (spo-
lečnost s ručením omezeným, akciová 
společnost, veřejná obchodní společ-
nost, komanditní společnost), případně 
družstvo. Zakládání těchto právnických 
osob je upraveno v zákoně č. 513/1991 
Sb., tedy v obchodním zákoníku.
  Společnost se zakládá společenskou 
smlouvou podepsanou všemi zakla-
dateli nebo zakladatelskou smlouvou, 
případně zakladatelskou listinou, při-
pouští-li obchodní zákoník, aby společ-
nost založil jediný zakladatel (akciová 
společnost, společnost s ručením ome-
zeným). Pravost podpisů zakladatelů 
musí být úředně ověřena. Společenská 
smlouva společnosti s ručením omeze-
ným a zakladatelská smlouva akciové 
společnosti musí mít formu notářského 
zápisu. Rovněž zakladatelská listina 
musí mít formu notářského zápisu.
Podmínkou pro získání živnostenského 
listu nebo koncesní listiny je předlože-
ní společenské smlouvy, zakladatelské 
smlouvy nebo zakladatelské listiny, 
doklad prokazující právní důvod pro uží-
vání prostor, do nichž je umístěno sídlo 
(např. nájemní smlouva podložená vý-

pisem z katastru nemovitostí) a zaplacení 
správního poplatku. U živností, u kterých 
se vyžaduje prokázání odborné způsobi-
losti (řemeslné, vázané, koncesované) je 
právnická osoba povinna ustanovit od-
povědného zástupce, který musí splňovat 
všeobecné podmínky a zvláštní podmín-
ky odborné způsobilosti (např. doklady 
o vzdělání, praxi, osvědčení, oprávnění, 
případně autorizaci). Právnickým oso-
bám, které se povinně zapisují do ob-
chodního rejstříku (obchodní společnosti, 
družstva), vzniká právo provozovat živ-
nost dnem zápisu do tohoto rejstříku, a to 
nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení 
průkazu živnostenského oprávnění.
 Registrační povinnosti právnické 
osoby, která zahajuje podnikatelskou 
činnost, je možné splnit na centrál-
ním registračním místě (CRM), kte-
rým je v hl. m. Praze živnostenský 
odbor Úřadu městské části místně 
příslušný podle sídla právnické osoby.
Na tomto CRM je možné prostřednic-
tvím Jednotného registračního formuláře 
(JRF) podat registrace nejenom ve vztahu 
k živnostenskému úřadu, ale i ve vztahu 
k finančnímu úřadu, Pražské správě 
sociálního zabezpečení a úřadu práce.

   Prázdniny jsou obdobím, na které se 
zaslouženě těší děti i dospělí. Stačí však 
málo a  dny relaxace mimo domov, neza-
pomenutelné zážitky plné pohody, to vše 
je násilně vytlačeno a nahrazeno stresem 
a starostmi. Návrat z krásné dovolené 
Vám okamžitě zkazí pohled na poškozené 
dveře a vykradený byt. Popisovat myšlen-
ky někoho, kdo takovou věc prožil, je zby-
tečné. Policejní statistiky říkají, že tento 
druh kriminality mírně poklesl. Bohužel 
i letos pravděpodobně desítky lidí podob-
nou situaci po návratu z dovolené zažijí. 
Přesto však existují obecně známá opatře-
ní, která mohou riziko vykradení bytu či 
domu zmírnit. 
  Informaci o tom, že na delší dobu 
opouštíte byt či dům, sdělte pouze 
vybranému okruhu svých blízkých. 
Upozorněte i děti, aby tuto informaci 
nesdělovaly každému. Najděte si zodpo-
vědnou osobu, která v době Vaší nepří-
tomnosti bude docházet kontrolovat byt 
a především vybírat poštovní schránku. 
Přetékající schránka lehce upozorní, že 
obyvatelé bytu nejsou delší dobu doma.
   Máte-li v bytě cenné věci, můžete je 
uložit do úschovy banky, či k někomu 
známému. U cenných věcí je dobré mít 
tyto předměty pro případ škodní události 
nafocené. Pokud chcete ještě na poslední 
chvíli zabezpečit svůj majetek, vezměte 
v úvahu policejní statistiky. Pachatelé 
se do domů či bytů dostávají nejčastěji 
vstupními dveřmi, dále oknem a násled-
ně také přes balkon. Dnešní trh nabízí 
velké množství mechanických zabezpe-

čovacích prvků, stejně tak i elektronické 
zabezpečovavací systémy. 
   Pro pocit klidu a bezpečí můžete zvolit 
i jinou cestu, a to napojení domu či bytu na 
pult centralizované ochrany některé bezpeč-
nostní agentury. Tato investice je dražší, má 
však i řadu výhod. Vzhledem ke zvýšené po-
ptávce o tento způsob zabezpečení majetku 
je zřejmé, že za pocit bezpečí si mnoho lidí 
rádo připlatí. Je však velmi důležité, koho 
zvolíte a komu svěříte svůj majetek. 
   Před odjezdem na delší dobu je dobré 
vyprázdnit lednici, případně jí i odmra-
zit a odpojit, abyste mohli v bytě vypnout 
proud (nevěřili byste, jak je cítit plná 
lednice, která přestala chladit). Vypnutí 
vody v bytě je také nezbytností. Na zá-
věr žádné zatahování žaluzií a závěsů. 
Domácí kutilové by ještě doplnili, že 
je možné využít časově nastavitelných 
zásuvek, které mohou zapínat televizi, 
rádio nebo rozsvěcet lampičku pro dojem 
obsazenosti bytu.
     Pokud se i přes veškerou snahu o zabez-
pečení domova stane, že během nepřítom-
nosti někdo cizí navštívil Váš byt, potom 
tuto informaci ihned oznamte na místně 
příslušné oddělení Policie ČR nebo linku 
158. Do příjezdu policistů do bytu pokud 
možno nevstupujte a s ničím nehýbejte.
  Tato pravidla jsou obecně známá 
a splnění každého z nich zvyšuje pocit 
bezpečí domova a investice do bezpečí se 
rozhodně vyplácí.

- pomoc osobám, které sice nesplňují podmínky hmotné nouze, ale hrozí jim vážná újma 
na zdraví v případě neposkytnutí okamžité pomoci
- pomoc osobám postiženým vážnou mimořádnou událostí např. povodeň, vichřice, 
vyšší stupeň větrné pohromy, zemětřesení, požár, ekologická nebo průmyslová havárie
- pomoc osobám, které nemají dostatečné prostředky k úhradě jednorázového výdaje 
spojeného např. s úhradou noclehu, vystavení duplikátu osobních dokladů nebo ztráty 
finančních prostředků
- pomoc osobám v hmotné nouzi v případě potřeby nákupu předmětů dlouhodobé 
spotřeby a k úhradě odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním, popř. zájmo-
vou činností nezaopatřených dětí
- pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se např. o osoby 
vracející se z výkonu vazby, výkonu odnětí trestu svobody, po ukončení léčby chorob-
ných závislostí. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí bezodkladně.

rok směsný plasty
Sklo

+
barevné

nápojové
kartony

Papír
+

ZŠ

nebezpečný
odpad *) bioodpad celkem

1998 179,91 0,58 1,92 4,04 0,07 186,54

1999 178,29 1,86 2,58 7,74 0,19 190,66

2000 179,40 3,07 4,31 10,34 0,23 197,35

2001 181,03 3,95 5,14 10,62 0,27 201,01

2002 193,76 4,34 5,74 12,89 0,54 217,07

2003 196,75 5,16 6,36 14,83 0,68 223,78

2004 197,44 5,64 6,76 0,01 16,60 0,73 0,09 227,25

2005 200,60 6,12 7,55 0,15 17,78 0,97 0,38 233,55

2006 199,94 6,87 8,42 0,36 20,16 0,36 0,48 236,58

    Noviny Prahy 16 se již podruhé stávají 
mediálním partnerem projektu Nadace 
Naše dítě, tentokrát v kampani Dejme 
týrání dětí červenou kartu! Tak jako u pi-
lotního počinu, který nesl název Dětem se 
nesmí ubližovat – STOP násilí na dětech, 
zahájeného v říjnu roku 2005, je cílem 
upozornit veřejnost na formu psychické-
ho a fyzického týrání dětí a především 
na problematiku komerčního sexuálního 
zneužívání dětí.
   Dalším cílem kampaně je snížení sta-
tistik o počtu týraných a zneužívaných 
dětí v České republice a snížení počtu 
nezletilých, na kterých je pácháno násilí 
a pomáhat dětem, kterým je ubližováno. 
   Od 1. června 2007 jsou v rámci sbírky 

Dejme týrání dětí červenou kartu! u po-
kladen ve všech hypermarketech Globus 
k dostání balíčky s červenou kartou  
a píšťalkou za cenu 30 Kč. Tato červená 
karta spolu s červenou píšťalkou říká 
,,STOP“ násilí páchanému na dětech, po-
dobně jako červená karta za nečistou hru 
ve fotbale. Na kartě je desatero dětských 
práv a zároveň i desatero rodičů, spolu 
s krátkou informací o nadaci.    
 Zakoupením balíčku s píšťalkou 
a červenou kartou přispějí zákazníci 
na další činnost nadace ve prospěch 
ohrožených dětí. Výtěžek pomůže 
především podpořit projekty na po-
moc ohroženým dětem. 

   V okamžiku, kdy fyzické osoby odloží 
odpad do sběrných nádob (popelnic, kon-
tejnerů a odpadkových košů), se hlavní 
město Praha stává původcem a tím i vlast-
níkem tohoto odpadu. Jako původce od-
padu musí zabezpečit jeho sběr, přepravu, 
třídění, využívání a odstraňování, což je 
v současné době zajišťováno: celoplošným 
svozem a odstraňováním směsného odpa-
du; celoplošným tříděným sběrem papíru, 
skla, plastů a nápojových kartonů, včetně 
zajištění využití těchto surovin; přista-
vováním velkoobjemových kontejnerů 
na objemný odpad (informace poskytují 
úřady městských částí); komplexním sbě-
rem nebezpečného odpadu, kdy je pro sběr 
využito 21 stabilních sběren, 312 tras mo-
bilního sběru, obsluh lékáren, ve kterých 
lze odevzdávat nepoužitelné léky a rtuťové 
teploměry; obsluh sběrných nádob na ba-
terie a monočlánky, které jsou osazeny na 
základních a středních školách a úřadech 
městských částí, a provozováním sběrných 
dvorů (SD) města, kdy jedním z těchto SD 
je i SD v Praze 16 – Radotíně.
   Dnes Vás chceme informovat, alespoň čás-
tečně, o množství produkce vybraných ka-
tegorií vytříděných odpadů, poukázat na % 
změny v jejich materiálovém využití a infor-
movat Vás o jejich následném využití. 
   Sklo se sváží tak, aby nedocházelo k jeho 
stlačování a drcení během nakládky a pře-
pravy, což by ztížilo následné třídění. Sklo 
je předáváno firmě AMT, s.r.o. Příbram, 
která zajišťuje vytřídění nečistot a příměsí 
(cca 8 %), následné dotřídění skla a předá-

ní skla ke zpracování do českých skláren 
(Vetropack Moravia Glass, a.s., - Kyjov, 
Avirunion, a.s., - Dubí). Před zpracováním 
ve sklárně se musí sklo dotřídit na speciál-
ní lince, kde se odstraní všechny nečistoty, 
zejména kovy, porcelán, kameny atd. Čisté 
vytříděné sklo se potom drtí na střepy 
a drobný písek. Takto upravené se přidává 
do základní sklářské směsi, které se říká 
sklářský kmen. Ten se v tavicí vaně taví 
při teplotách vyšších než 1500 °C. Tekuté 
sklo teče do dávkovače, stříhají se kapky 
skla a ty putují dále do forem, kde získá 
výrobek svůj konečný tvar. Skleněné vý-
robky se musí pomalu zchladit v chladicí 
peci, tím získají potřebnou pevnost. Sklo 
je vděčnou surovinou, kterou lze používat 
prakticky donekonečna. Z vytříděného 
a rozdrceného skla se nejčastěji vyrábějí 
láhve na minerálky a pivo.
   Nápojové kartony se dotřiďují a lisují 
do balíků na lince společnosti Papkov 
v Praze – Strašnicích. Poté jsou odváženy 
do papírny Bělá pod Bezdězem, která je 
vybavena zařízením pro oddělení jed-
notlivých vrstev. To probíhá vířivým 
rozvlákněním, kdy se na sítech zachytí 
kvalitní dlouhá papírová vlákna (nápo-
jové kartony jich obsahují okolo 75 %), ta 
se používají pro výrobu papíru. Nápojové 
kartony lze použít i ve stavebnictví, kdy se 
po rozdrcení kartonů vyrobí lisováním za 
tepla desky použitelné jako izolace či jiný 
stavební materiál.
 

Úřad městské části Praha 16, Václava 
Balého 23, Praha 5 - Radotín vyhlašuje 
výběrová řízení na obsazení pozic refe-
renta  odboru výstavby, dopravy a ži-
votního prostředí (oddělení dopravy - 
silniční správní úřad) a referenta odbo-
ru ekonomického (účetní). Úplné znění 
na stránkách www.praha16.cz v odkazu 
Úřad MČ/volná místa. Bližší informace 
na tel. 234128202 pí. Štěrbová.

Organizační změny úřadu. Na pře-
lomu června a července se zásadním 
způsobem wzmění struktura Úřadu 
městské části Praha 16, místo 11 odborů 
bude vytvořeno 7. Slučuje se kancelář 
starosty a kancelář tajemníka do kan-
celáře úřadu. Dosud samostatné odbory 
dopravy a životního prostředí se mění 
na oddělení a stávají se součástí velkého 
odboru výstavby, dopravy a životního 
prostředí. Agenda státní sociální pod-
pory nebude samostatná a bude sou-
částí odboru sociálního. Zrušen bude 
odbor správy majetku a nově vytvořen 
odbor místního hospodářství.
   Dalšími změnami, které schválila Rada 
městské části a čekají na rozhodnutí Za-
stupitelstva MČ Praha 16 (Radotín), je 
zrušení organizační složky Stravovací 
zařízení pečovatelské služby a převe-
dení jejího provozu pod Pečovatelskou 
službu Praha – Radotín; stravování pro 
seniory bude v Domě s pečovatelskou 
službou nadále zachováno.
   Vedení bytové agendy (žádosti o byt, 
přechody nájmů apod.) přejde na Do-
movní správu Radotín, Sídliště 1075, 
tel.: 257 912 961. 
   Agendu místních hřbitovů a urnového 
háje (především evidence a smlouvy) 
budou zajišťovat Technické služby 
Praha – Radotín, V Sudech 1488/2, 
tel.: 257 911 884.
   O schválených změnách budeme de-
tailně informovat v prázdninovém čísle 
Novin Prahy 16 a aktuálně na webových 
stránkách www.mcpraha16.cz. 

ÚMČ Praha 16 nabízí ve svém rekre-
ačním zařízení možnost rodinné re-
kreace. Středisko se nachází v malé obci 
Chroboly, 9 km od  Prachatic. V objektu 
jsou 4 pokoje se 2 až 4 lůžky (společné 
sociální zařízení), kuchyň a spole-
čenská místnost, která slouží i jako 
jídelna. Cena je 190 Kč za osobu a den. 
Bližší informace na tel.: 234 128 202, 
pí Štěrbová, nebo osobně na adrese 
nám. Osvoboditelů 21 (kancelář č. 17).

Za použití podkladů OOP MHMP zpracoval 
OŽP ÚMČ Praha 16

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 
se uskuteční v pondělí dne 18.6.2007 
od 17.30 hod. v kulturním středisku 
U Koruny na nám. Osvoboditelů s ná-
sledujícím programem: kontrola plnění 
usnesení, plnění rozpočtu, majetkové 
záležitosti, informace o stavební činnosti 
na území MČ a další.
Orgány samosprávy a státní správy 
správního obvodu Praha 16 tak, jako 
v předchozích letech, i letos žádají vlast-
níky, či správce nemovitostí - pozemků, 
na kterých roste vegetace přesahující 
svým růstem za ploty, které sousedí 
s pěšími komunikacemi (chodníky), aby, 
pokud tak již neučinili, provedli, či pro-
vést nechali úpravu vegetace. Přesahující 
zeleň z keřů a stromů omezuje průchod-
nost chodníků. Dle vyhlášky hl. m. Prahy 
č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hl. 
města Prahy, v platném znění, je vlastník 
(správce) nemovitosti hraničící se silnicí 
nebo místní komunikací v zastavěné části 
města povinen zajistit, aby přilehlý chod-
ník byl řádně a včas čištěn. Tím se rozumí 
i úprava vegetace přesahující plot, a také 
případné odstranění vegetace rostoucí 
z chodníků. Upozorňujeme, že proble-
matickými se ukázaly v minulých letech 
především některé porosty keřů růží, kdy 
nové, mnohacentimetrové přírůstky větví 
s trny znamenaly bezpečnostní rizika pro po 
chodnících procházející spoluobčany, pře-
devším pak děti. Za činnosti spojené s udr-
žením čistoty a pořádku na území správního 
obvodu Praha 16 vám předem děkujeme.
Zvýšené  opatrnosti  musí dbát řidiči 
při průjezdu ul. Na hvězdárně  ve Velké 
Chuchli, a to do 30.9.2007. Stavební 
firma KSF s.r.o. provádí  v okolí komu-
nikace Na hvězdárně  terénní úpravy 
zalesněného prostoru, které předcházejí 
připravované rozsáhlé rekonstrukci 
této ulice. Nebezpečný úsek je vyznačen  
dopravním značením.
Místní knihovna Radotín upozorňuje   
čtenáře, že v době letních prázdnin, tj. 
od 1. 7. do 31.8.2007 bude otevírací doba 
pouze dva dny v týdnu, a to pondělí a 
čtvrtek - dopoledne 9 až 12 hod. a odpo-
ledne 13 až 18 hod.


