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Svoz bioodpadu...

získáte také na webových stránkách 
www.psas.cz.    
   Protože svoz je nákladnou záleži-
tostí, služba je zpoplatněna. Konečná 
cena (vč. DPH) je v roce 2008 stano-
vena podle velikosti sběrné nádoby 
na 412 Kč (120 l), resp. 714 Kč (240 l). 
V ní je ale zahrnut i pronájem kom-
postejneru. Smlouva o sběru a svozu 
bioodpadu je ze strany společnosti 
Pražské služby, a.s. uzavírána s jed-

notlivými zájemci, a i když se jedná 
o placenou službu, neznamená to, 
že objednavateli musejí automaticky 
vzrůstat celkové náklady odvozu 
komunálního odpadu – jde přede-
vším o úspory v případě snižujícího 
se objemu komunálního odpadu, 
jehož svoz bude v dalších letech 
výrazně dražší z důvodu účinnosti 
nové ekologické legislativy.
   Důležitou zprávou je, že požado-
vaný počet zájemců byl zaregistro-
ván v Lipencích a první svoz zde 
proběhl již v sobotu 24.5.2008. 

který je v případě budování technické 
vybavenosti zadavatelem a investorem 
akcí.
   Do konce června budou v Radotí-
ně dokončeny inženýrské sítě v části 
ulice Otínské, Jelenovské a v ulici 
Na Výšince v objemu cca 19 milionů 
Kč. ,,Přísliby od OMI, který přiděluje 
finanční prostředky, z hlediska mož-
ných termínů realizace jsou, ale vše 
záleží na dostatečných investičních 
objemech. V jednání je dokončení 
menší stavby inženýrských sítí v ulici 
Solné a Strunkovské, kde se MČ minu-
lý rok podařilo vyřešit majetkoprávní 
záležitosti u dotčených pozemků,“ 
říká starosta Mgr. Karel Hanzlík. Řeší 
se i přepojení staré kořenové čistírny 
v oblasti Lahovské na stávající kana-
lizační síť. 
   Další snahou je samozřejmě pokra-
čovat ve výstavbě inženýrských sítí 
v oblasti Na Viničkách. O tom, kolik 
radotínská radnice potřebuje na do-
končení úplného zasíťování městské 
části plynem, rozvody dešťové a splaš-
kové kanalizace, novými rozvody 
vody a definitivní úpravou stávajících 
komunikací, informuje pověřený zá-
stupce starosty pro výstavbu Ing. Mi-
lan Bouzek: ,,Pro úplné dokončení in-
ženýrských sítí v Radotíně nám chybí 
odhadem cca 500 milionů korun.“
   Problémy vyvstaly i na jiných stav-
bách. V rámci realizace „Víceúčelové 
sportovní haly“ byly objeveny roz-

sáhlé archeologické nálezy. Práce na 
odkrývání historických artefaktů 
stavbu zdržují a budou MČ Praha 16 
stát více jak půl milionu Kč. 

Připravovaná stavba „Nového dět-
ského dopravního hřiště“ v areálu 
základní školy za cca 2 mil. Kč časově 
koliduje s výstavbou protipovodňo-
vých opatření. Tato stavba potřebuje 
určité zázemí - plochu, která zasahu-
je do prostoru budoucího dopravní-
ho hřiště. Vše se nyní technicky řeší. 
Realizaci protipovodňových opatře-
ní zase brzdí nedořešené problémy se 
stavebním povolením.
   Díky účelovým prostředkům od hl. 
města Prahy, které schválilo dubnové 
Zastupitelstvo HMP, bude v době 
letních prázdnin dokončena výmě-
na oken u velké tělocvičny základní 
školy v objemu cca 1,5 mil. Kč. Za 
finanční prostředky poukázané spo-
lečností Českomoravský cement a.s. 
bude během měsíců července a srpna 
provedena výměna prvků dětského 
hřiště ve školce na Sídlišti, tak aby 
nové komponenty splňovaly přísné 
bezpečnostní normy. Jedná se o in-
vestici v objemu cca 0,5 mil. Kč.
   V nejbližší době by se měla zahájit 
i demolice staré čistírny odpadních 
vod, která je umístěna mezi Beroun-
kou a oplocením 2. stupně základní 
školy. Po demolici nevzhledného ob-
jektu a sanaci starých ekologických 
zátěží bude následovat revitalizace 
prostoru parkovou úpravou, která 
naváže na již provedenou úpravu 
s hřištěm na pétanque.

je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas 
zákonného zástupce dle níže uvedených 
podmínek.
  Článkem 25 Směrnice o cestovních 
dokladech cizinců, vízech a úředním 
postupu vůči cizím státním příslušníkům 
je předepsáno mít Souhlas zákonného 
zástupce nezletilého cizince do 18 let. 
Pro účel tohoto souhlasu lze použít dvoj-
jazyčný formulář, který byl schválen 
příslušnými chorvatskými úřady (ke sta-
žení je na stránkách ministerstva na adrese 
www.mzv.cz - pozn. red.).

Souhlas musí být opatřen ověřeným 
podpisem (notářem nebo matrikou) zá-
konného zástupce.  Výše uvedený souhlas 
není zapotřebí, pokud nezletilý cizinec 
cestuje letecky a byl mu vydán průvodní 
list pro cestování nezletilé osoby leteckého 
operátora v souladu s IATA standardy.
   Pokud jde o pobyty nezletilých občanů 
ČR organizované cestovními kanceláře-
mi, sportovní a kulturní akce, chorvatské 
orgány sdělily, že tyto pobyty budou kla-
sifikovány stejným způsobem jako školní 
výlety.
  V případě cestování pěstounů s nezle-
tilým dítětem, které jim bylo svěřeno 
do pěstounské péče, postačí na hranici 
předložit soudní rozhodnutí o svěření dí-
těte do pěstounské péče, které není nutné 
překládat.
   Pokud matka má odlišné příjmení než 
její dítě, postačí při kontrole na hranici 
předložit oddací list matky a rodný list 
dítěte, které není nutné překládat.
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