
        Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při-     
-       řípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidač-
        ních prací.

        ZÁKLADNÍ SLOŽKY
• Hasičský záchranný sbor České republiky,
• jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami 

požární ochrany,
• zdravotnická záchranná služba,
• Policie České republiky.

     OSTATNÍ SLOŽKY
• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a prostředky ozbrojených sil,
• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
• ostatní záchranné sbory,
• orgány ochrany veřejného zdraví,
• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
• zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která 

lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Velkým problémem v oblasti veřej-
ného pořádku jsou „černé skládky“ a 
odstavené „vraky vozidel“ na komu-
nikacích. Dosud je v likvidaci osm 
skládek a čtyři vozidla.
   Dalším nešvarem je doba za-
vírání restauračních zařízení na 
Zbraslavském náměstí, U Národní 
galerie, Pod Špitálem a U Malé ře-
k y.  N ě k t e r ý m 
podnapilým oso-
bá m překá žej í 
v cestě popelnice, 
odpadkové koše 
nebo i zastávky 
MHD. I když se 
provádějí v těchto 
ulicích časté kon-
troly, tak se neda-
ří podle našich představ eliminovat 
vandalství hlavně na Zbraslavském 

Okrsek Zbraslav centrum   

Za okrsek centrum Zbraslav 
v současné době odpovídají dva 
okrskáři Jiří Pošta a Ing. Radek 
Plachtovič. Jedná se o lokalitu 
U stromečku, Elišky Přemyslovny 
směrem ke Zbraslavskému náměst  
až po Závist. Tel.: 257 000 877, 
mobil: 777 156 656, 
mail: zbraslav.p5@c-box.cz

náměstí a v ulici Elišky Přemyslovny.
   Neutěšený stav, co se týče parková-
ní v centru Zbraslavi, stále přetrvává 
i když určitě napomohla součast-
ná změna v dopravním značení. 
K dopravním přestupkům nejčastěji 
dochází v ulicích U Lékárny,  Elišky 
Přemyslovny a na Zbraslavském 
náměstí. Auta 
z a p a r k o v a -
ná v ulici U 
Lékárny jsou 
v poslední době 
terčem „vykra-
dačů aut“. Proto 
n e n e c h áve j t e 
nic viditelně ve 
vozidle, např. 
tašky, peněženky a podobně. Ve 
večerních hodinách parkuje mnoho 
vozidel v ulici Pod Špitálem u restau-
race „Barabizna“, kde se však řeší jen 
ti řidiči, kteří zaparkují svá vozidla 
před vjezdy do dvorů. Tato ulice 
je označena dopravním značením 
„Obytná a pěší zóna“, ale místa pro 
parkování nejsou zřízena.
   V neposlední řadě se stále zabývá-
me případy ničení dopravních značek 
nebo dokonce i jejich odcizování. 
Bylo by dobré, aby i místní občané 
byli více všímaví.

Strážník okrskář
Jiří Pošta

    S využitím informačních zdrojů 
MHMP Vás informujeme o dalších 
složkách komunálních odpadů, jejich 
sběru a využití. V prvé části jsme 
Vás informovali o druhovém složení 
komunálního odpadu jako celku, a 
podrobněji o jedné ze složek, a to o 
směsném odpadu.
   Dnes se zaměříme na složky, které 
vznikají tříděním komunálního od-
padu, především papír, plasty, sklo, 
nápojové kartony. Poplatek za tří-
děný odpad není občanům hlavního 
města Prahy účtován. Služba spojená 
s následným tříděním a využitím je 
zdarma. Sběr tříděného odpadu je re-
alizován tzv. donáškovým systémem. 
Na území hlavního města Prahy je 
rozmístěno cca  3 000 sběrných míst 
(hnízd) osazených barevnými nádo-
bami o objemu 1 100 – 3 200 l na 
sklo (zelená), papír (modrá) a plasty 
(žlutá).
  V současné době probíhá pilotní 
projekt odděleného sběru nápo-
jových kartonů. U 1 000 sběrných 
hnízd je ve většině městských částí 
přistavena i sběrná nádoba o objemu 
240 litrů s oranžovým víkem a popis-
kami na nápojové kartony. Na území 
celého správního obvodu Praha 16 je 
umístěno celkem 27 těchto sběrných 
nádob. Na vytipovaných sběrných 
místech městské části Zbraslav, kte-
rých je 15, je umístěno 15 kontejnerů. 
V městské části Praha 16, v Radotíně, 
je to 12 míst s 12 kontejnery. Svoz je 
prováděn 1 x 14 dní.
 Do kontejneru například patří 
vyprázdněné a stlačené krabice od 
mléka, mléčných výrobků, džusů, 
vín a dalších potravin; nepatří sem 
jiné obaly od nápojů (sklo, plechovky, 
plasty), nápojové kartony znečištěné 
nebezpečnými látkami, např. jejich 
dalším použitím při natírání, lako-
vání, lepení apod., nevyprázdněné 
nápojové kartony.
   V září 2004 byl zahájen 1. zkušební 
projekt tříděného sběru bioodpadu 
na území městské části Praha – Dolní 
Chabry. Sběr bioodpadu je prová-
děn pomocí speciálních plastových 
hnědých nádob, tzv. Compostainerů. 
Celkem bylo předáno občanům 800 
ks nádob o objemu 120 nebo 240 litrů 
společně s kalendářem svozu.
 Sběr bioodpadu je zaměřen pře-
devším na bioodpad ze zahrad 
a domácností jako je posekaná tráva, 
spadané ovoce prokládané trávou 
a řezem z keřů, řezanka a větvičky 
z ořezu keřů, zemina z květin bez 
květináčů, plevele, pokojové rostli-
ny, listí bez smetků z ulice, odpady 
z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, 
slupky z citrusových plodů, sedliny 
kávy a čaje i s fi ltrem, čajové sáčky, 

květináče z lepenky a rašeliny.
   Svoz bioodpadu je prováděn 1 x 
14 dní svozovým vozidlem značky 
Mercedes se speciální záchytnou 
vanou pod korbou vozidla. Svoz 
zajišťuje akciová společnost Pražské 
služby, která odváží bioodpad k dal-
šímu zpracování (kompostování) na 
kompostárnu JENA v Úholičkách 
u Velkých Přílep. Z hlediska čistoty 
sbíraného materiálu bylo doposud 
při všech svozech možné odevzdat 
bioodpad na kompostárnu.
   Pro pilotní projekt v Dolních 
Chabrech byla přijata myšlenka 
„Třikrát a dost !“. Pokud bude obsah 
nádoby znečištěn jiným odpadem než 
sbíraným bioodpadem a vlastník ob-
jektu nezjedná po třech upozorněních 
nápravu, bude daný objekt vyřazen ze 
zkušebního projektu.
   Zkušební sběr je bezplatný pro 
všechny zúčastněné občany Dolních 
Chaber. Doba trvání projektu je 24 
měsíců, tzn. od září 2004 do konce 
srpna 2006.
    Papír je svážen na dotřiďovací 
linku v areálu Pražských služeb a.s. 
v Praze 9. Na ní dochází k vytřídění 
příměsí a nečistot (cca 9 %) a k roztří-
dění na lepenku, časopisy a smíšený 
papír. Nakonec je papír lisován do 
balíků a prostřednictvím odběratelů 
(např. Leo Czech s.r.o., Euro Waste 
a.s., Emba s.r.o., Remat s.r.o., Wit 
a Melosh) je na základě smluvních 
vztahů předáván tuzemským i zahra-
ničním papírnám k dalšímu využití.
    Na územích jednotlivých městských 
částí správního obvodu Praha 16 je 
rozmístěno: Zbraslav + Lahovice 
– na 37 sběrných místech  je celkem 
41 kontejnerů, Lipence – na 7 místech 
7 kontejnerů, Lochkov – na 3 místech 
3 kontejnery, Velká + Malá Chuchle 
– na 8 místech 8 kontejnerů, Radotín 
– na 31 místech je umístěno celkem 
35 kontejnerů na papír.
   Do kontejneru například patří: no-
viny, časopisy, reklamní letáky, knihy 
bez potažených hřbetů, brožury, roz-
ložené papírové krabice, vlnitá lepen-
ka, čisté papírové obaly. Nepatří sem 
např. kancelářské sponky a svorky, 
mastný a jinak znečištěný papír, pa-
pírové kapesníky a ručníky, uhlový, 
voskový, dehtový a pauzovací papír, 
vícevrstvé obaly = nápojové kartony.
   Plasty se dotřiďují na lince fi rmy 
Sledge s.r.o. v Tuklatech u Prahy 
a na lince fi rmy Reviplast v Praze 5. 
Směsné plasty jsou po vytřídění pří-
měsí a nečistot (cca 10 - 15 %) dále 
dotřiďovány na jednotlivé komodity 
(např. PET, polyethylen, polypropy-
len, polystyren apod.). Roztříděný 
obchodovatelný materiál je lisován 
do balíků nebo rozemlet. Odběrateli 

těchto surovin jsou např. Jami, 
s.r.o., Holding, a.s., Sita Ecotech, 
s.r.o., .A.S.A., s.r.o., BAU Jirušky, 
Transform STOD, JTC Mnichovice, 
ICRO Tachov. Zbytková, jinak ne-
zpracovatelná frakce, slouží k výrobě 
alternativního paliva (např. Regios, 
a.s., SITA).
 Na územích jednotlivých městských 
částí správního obvodu Praha 16 je 
rozmístěno: Zbraslav + Lahovice 
– na 37 sběrných místech je celkem 
42 kontejnerů, Lipence – na 7 místech 
7 kontejnerů, Lochkov – na 3 místech 
3 kontejnery, Velká + Malá Chuchle 
– na 8 místech 8 kontejnerů, Radotín 
– na 31 místech je umístěno celkem 
35 kontejnerů na plasty.
   Do kontejneru například patří: stla-
čené PET lahve s odšroubovanými 
uzávěry, čisté igelitové, polyethyle-
nové nebo mikrotenové tašky a sáčky, 
čisté kelímky od potravin (např. od 
jogurtů), vypláchnuté plastové obaly 
od mycích prostředků, polystyren. 
Nepatří sem např. znečištěné plas-
tové nádoby, guma, molitan, kabely, 
PVC, pneumatiky, linolea a jiné 
podlahové krytiny, textil z umělých 
vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé 
obaly = nápojové kartony.
   Sklo se sváží tak, aby nedocháze-
lo k jeho stlačování a drcení během 
nakládky a přepravy, to by ztížilo 
následné třídění. Sklo je předáváno 
fi rmě AMT s.r.o. Příbram, která za-

jišťuje vytřídění nečistot a příměsí (cca 
8%), následné dotřídění skla a pře-
dání skla ke zpracování do českých 
skláren (Vetropack Moravia Glass 
a.s. Kyjov, Avirunion a.s. Dubí).
 Na územích jednotlivých městských 
částí správního obvodu Praha 16 je 
rozmístěno: Zbraslav + Lahovice 
– na 37 sběrných místech je 7 + 27 
* kontejnerů, Lipence – na 7 místech 
7 kontejnerů, Lochkov – na 3 místech 
3 kontejnery, Velká + Malá Chuchle 
– na 8 místech 8 kontejnerů, Radotín 
– na 31 místech je umístěno celkem 
10 + 23 * kontejnerů na sklo (pozn.: 
* jsou označeny počty typově rozdíl-
ných kontejnerů).
   Do kontejneru například patří: sklo 
bílé i barevné, pokud v místě není or-
ganizován oddělený sběr bílého skla, 
nevratné skleněné lahve od nápojů, 
velké skleněné střepy, tabulové sklo. 
Nepatří sem např. zrcadla, drátěné 
sklo, autoskla, keramika a porcelán, 
žárovky, zářivky, výbojky, televizní 
obrazovky a počítačové monitory, 
lahvičky od léčiv.
   V Radotíně, v nově otevřeném 
sběrném dvoře, bylo zřízeno další 
stanoviště tříděného odpadu. V areá-
lu sběrného dvora je tak možné od-
ložit rovněž výše uvedené vytříděné 
složky komunálního odpadu – skla, 
plastů, papíru a nápojových kartonů.

Je třeba kolaudovat přípojky ? 
Dle stavebního zákona č. 50/1976 
Sb. v platném znění podle ustanove-
ní § 76 všechny stavby, které vyžado-
valy stavební povolení lze užívat jen 
na základě kolaudačního rozhodnutí. 
Stavebník je povinen požádat o ko-
laudaci do 2 roků po nabytí právní 
moci stavebního povolení, není-li 
stanovena delší lhůta pro výstavbu. 
Na stavebním úřadě je k dispozici 
návrh na kolaudaci a poradíme jaké 
revize a doklady je potřeba ke kon-
krétní stavbě.  
Kdo může vypracovat projekt? 
Stavba, která vyžaduje stavební 
povolení musí být zpracována au-
torizovaným projektantem, kterému 
byla udělena autorizace dle zákona 
č. 360/1992 Sb. ust. § 4. Tento 
projektant má autorizační zkoušky, 
získal osvědčení (kulaté razítko), je 

seznámený s platnými zákony, před-
pisy, normami a ručí za funkčnost, 
bezpečnost a spolehlivost navržené 
stavby. Průkazy zvláštní způsobilos-
ti od 1.1.2005 již nejsou dostatečnou 
kvalifi kací pro projektování.
Kde je možné vyřídit plyn a elek-
třinu?
Je potřeba začít projektem, který 
navrhne technické podmínky, rozsah 
a místo napojení. Pro stavbu je nut-
no získat souhlas s odběrem plynu, 
elektřiny. Nyní nově lze toto získat 
ve společné obchodní kanceláři akci-
ových společností Pražská energeti-
ka (PRE) a Pražská plynárenská (PP) 
v Paláci Adria v Jungmanově ulici 
čp. 31, Praha 1, která je otevřena Po 
až Čt od 9 do 18 hod a v Pá od 9 do 
12 hod. Je také zprovozněna společ-
ná telefonická linka 840 555 333.
    

Akce Radotín sever. MČ Praha 16 
oznamuje občanům severní části 
Radotína, že všechny ulice v této 
oblasti se mohou napojit na vybu-
dovanou veřejnou část splaškové 
kanalizace svojí domovní přípojkou. 
Plynovodní propoje budou provedeny 
do ul. K cementárně během měsíce 
dubna. Jakmile bude možnost požá-
dat Pražské plynárny o osazení ply-
noměrů, budeme Vás informovat.

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav. 
Zastupitelstvo MČ Praha - Zbraslav  
dne 9.3.2005 schválilo a přijalo roz-
počet  na rok 2005, a to o celkových 
příjmech ve výši 33 654 000 Kč.
Zbraslav má nového čestného 
občana. Zastupitelstvo MČ Praha 
-Zbraslav rozhodlo o udělení čest-
ného občanství Městské části  Praha 
-Zbraslav Paulu Pinovi, francouz-
skému vojákovi, který se podílel na 
osvobození Zbraslavi  v roce 1945. 
Čestné občanství pojedou osobně do 
Francie předat starosta a zástupce 
starosty městské části.
Kácení topolů. Vzrostlá topolová 
alej podél Strakonické ulice vzala 
za své. Stromy, které byly silniční 
zelení, byly odstraněny v souvislosti 
s budováním silničního okruhu kolem 
Prahy. Zahájení samotné stavby by 
mělo začít v průběhu letošního roku 
a v jejím rámci bude vysázena nová 
silniční zeleň.

Nové názvy ulic na Zbraslavi. 
Zastupitelé MČ Praha - Zbraslav od-
souhlasili pojmenování nových ulic 
vzniklých v lokalitě Nad Královnou  
„Zahradní čtvrť“. Ulice ponesou 
názvy:  V. J. Picka, Neužilova, Štěp-
ničkové, Faltysova, Karla Černého, 
E. Neumanna, Václava Rady. Návrh 
na nová označení ulic byl zaslán ke 
konečnému schválení na Magistrát 
hl.m. Prahy. 
Sloučení škol. Zastupitelstvo MČ 
Praha - Zbraslav rozhodlo dne 
30.3..2005 o sloučení ZŠ Vladislava 
Vančury se ZŠ Nad Parkem. Nástup-
nická organizace se tak od 1. 4. 2005 
jmenuje ZŠ Zbraslav se sídlem v bu-
dově školy v ulici Nad Parkem. 

Kolaudace v Zahradní čtvrti. 
V průběhu měsíce března bylo 
zkolaudováno 78 bytových jed-
notek z nové zástavby v Zahradní 
čtvrti na Zbraslavi. Do června 
letošního roku by mělo být připra-
veno ke kolaudaci  v rámci další 
etapy zhruba 200 bytových jednotek.

Sportovní centrum Zbraslav. Po jis-
té stagnaci ve výstavbě sportovního 
komplexu na bývalé ploše hokejové-
ho stadionu došlo ke změně záměru 
využití areálu. Nový záměr předpo-
kládá vybudování víceúčelové haly, 
squashových kurtů, restauračního a 
obchodního zařízení. Stavební práce  
byly v areálu zahájeny koncem loň-
ského roku.
Ulice U Starého stadionu. V rámci 
budování inženýrských sítí kanaliza-
ce, voda, plyn bude v ulici omezen 
průjezd až do 31.8.2005.
Omezení průjezdu Lochkovem. 
Z důvodu pokládky inženýrských 
sítí a rekonstrukce ulice Cementářské 
bude v době od 19.4. do 15.7. 2005 
omezena její průjezdnost. Objízdné 
trasy budou vedeny ve dvou etapách 
místními komunikacemi. Omezení se 
dotkne též vedení linek MHD. 

Přesahující zeleň. Orgány samosprá-
vy a státní správy celého správního 
obvodu Praha 16 žádají vlastníky, či 
správce nemovitostí - pozemků, na 
kterých roste vegetace přesahující 
svým růstem za ploty, které sousedí 
s pěšími komunikacemi (chodníky), 
aby, pokud tak již neučinili, pro-
vedli, či provést nechali úpravu této 
vegetace. Vegetace – zeleň z keřů a 
stromů, která přesahuje plot omezuje 
průchodnost chodníků. Dle vyhlášky 
hl. m. Prahy č. 8/1980 Sb. NVP, o čis-
totě na území hlavního města Prahy, 
v platném znění, je vlastník (správce) 
nemovitosti hraničící se silnicí nebo 
místní komunikací v zastavěné části 
města povinen zajistit, aby přilehlý 
chodník byl řádně a včas čištěn. Tím 
se rozumí i úprava vegetace přesahu-
jící plot, a také případné odstranění 
vegetace rostoucí z chodníků. Za 
činnosti spojené s udržením čistoty a 
pořádku na území správního obvodu 
Praha 16 vám předem děkujeme.  


