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Obyvatelé se
cítí bezpečně

Další podrobnosti z oblasti prevence 
kriminality naleznete na webových 
stránkách MČ Praha 16:
www.praha16.eu/Prevence-kriminality. 
Kompletní studie „Analýza pocitu 
bezpečí 2015“ je ke stažení v přímém 
odkazu www.praha16.eu/Obyvatele-
sestnactky-se-citi-bezpecne.html.

1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2009 
a 2010 a jeho cílem je mimo jiné zjistit, 
jak se změnily postoje obyvatel Prahy 
a turistů v oblasti kriminality a bez-
pečí na území hlavního města v čase.) 
Z výsledků také vyplývá, že správní 
obvod Praha 16 je vnímán jako téměř 
nejbezpečnější v Praze, předstihla jej 
pouze Praha 22, o jedno procento. 
V městských částech šestnáctky se zce-
la či spíše bezpečně cítí 97 % tázaných 
(vzorek obyvatel Prahy byl vybrán tak, 
aby každá z 22 velkých městských částí 
byla zastoupena alespoň 35 obyvateli). 

V porovnání s rokem 2010 je vnímá-
ní problémů metropole intenzivnější, 
což jde ruku v ruce se současnou situací 
ve světě. Jako problém vnímají Pražané 
výrazně častěji zejména drogy, pouliční 
kriminalitu a herny s výherními auto-
maty, stejně jako alkoholismus. 

Obyvatelé Prahy 16 se nejvíc bojí drog 
(či spíše jejich uživatelů), vandalismu 
a kriminality v MHD. Obavy v nich 
vzbuzuje i pouliční kriminalita, bez-
domovectví a agresivita lidí – jde o tři 
témata, která jsou si v této části Prahy 
zcela rovna, za problém je označilo 53 % 
tázaných, 44   % z nich negativně vnímá 
i možné dopady obchodování na čer-
ném trhu. Co se týká pocitu ohrožení 
specifickou skupinou obyvatel, odvíjí se 
od výše řečeného, pouze se za drogově 
závislé, jichž se bojí 72 % respondentů, 
vedle opilců dostali Romové (shodně je 
uvedlo 66 % z tázaných), migranty po-
važuje za problém 44 % dotazovaných 
(oproti pražským 50 %), terorismus 
pak zmiňuje 22 % z nich (v Praze 41 %). 
Zde je ovšem třeba poznamenat, že 
průzkum byl uzavřen dříve, než došlo 
k sérii atentátů v Paříži. 

Jak již bylo řečeno, stejně jako v celé 
Praze, i obyvatelé „šestnáctky“ se bojí 
především drogově závislých a opilců. 

Zajímavé přitom je, že ač jednotlivé 
zdejší radnice dostávají poměrně vel-
ké množství stížností na osoby, které 
popíjejí alkohol na veřejných pro-
stranstvích, jen málo z tázaných by se 
odhodlalo oznámit policii konzumaci 
alkoholu na místech, kde je to zakázá-
no. A to přesto, že spokojenost s prací 
jak městské, tak i státní policie je zde 
podle výzkumu nad 60 procenty.

Vzhledem k tomu, že se většina otá-
zek průzkumu týkala toho, co v lidech 
vyvolává pocit ohrožení, nelze jasně 
stanovit, proč se na tomto kraji Prahy 
lidé cítí bezpečněji, než jinde.  Jediným 
relevantním údajem je tu odpověď na 
otázku „Stal/a jste se Vy nebo některý 
z členů Vaší domácnosti v posledních 
dvou letech obětí nějakého trestného 
činu nebo pokusu o trestný čin na úze-
mí Prahy?“, na niž v Praze 16 kladně 
odpověděla pouze čtvrtina tázaných 
(oproti 39 % v Praze 5 a 38 % v Praze 3 
nebo v Praze 15, kde je však i o 20 % 
vyšší důvěra v policii, opět patrně 
v souvislosti s osobní zkušeností). 

Z čeho ještě může vycházet silný po-
cit bezpečí? Patrně i ze silného pocitu 
ukotvení v místě, kde je člověk doma. 
Kde vyrostl, kde zná téměř každý 
kámen a hlavně většinu lidí kolem. 
A těch, které známe, se většinou, pokud 
nám k tomu nedali dobrý důvod, nebo-
jíme. Naopak jsou pro nás zárukou, že 
pokud by se nám něco dělo, všimli by si 
toho a pomohli – ať už sami, nebo zpro-
středkovaně. A tato důvěra se při dobře 
navázaných sociálních vztazích přenáší 
i na ty, kdo se nově přistěhují.

S tím se váže i dobrá znalost členů 
radnic a jejich práce, na kterou je tu 
daleko lépe vidět.

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.linka-pomoci.cz.

Opilec ve vozovce
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 6. ledna, deset minut před 
půl osmou večer, telefonické oznámení z  linky 156, že v ulici Na Betonce v Rado-
tíně leží ve vozovce poblíž železničního přejezdu osoba s možnými zdravotními 
problémy. Hlídka po příjezdu na místo zpozorovala vedle obrubníku ve vozovce 
nehybně ležícího muže. Strážníci k němu okamžitě přispěchali, aby mu poskytli 
první pomoc. Ihned po prvním kontaktu bylo zřejmé, že muž je silně podnapilý. 
Strážníkům se ho zanedlouho podařilo probrat a přemístit z vozovky na chodník. 
I přes silnou bezdomovcovu opilost se nakonec podařilo prokázat jeho totožnost. 
Následná orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu u něho 
prokázala pozitivní výsledek 3,24 promile. Proto bylo, vzhledem k jeho silné 
opilosti a neschopnosti se sám bezpečně pohybovat, na místo přivoláno vozidlo 
určené k převozu opilců, kterým byl muž převezen do Protialkoholní záchytné 
stanice Fakultní nemocnice Na Bulovce. 
„Výsadkáře“ odvezli na psychiatrii
Jedno z dalších telefonických oznámení z  linky 156 prověřovala autohlídka 
Městské policie hl. m. Prahy 25. ledna v 17.20 hodin: „V ulici Strakonická v Malé 
Chuchli uprostřed vozovky ve směru do centra pobíhá nějaký muž ve vojenské 
uniformě a chová se zmateně, mává na projíždějící vozidla a pokřikuje po řidi-
čích.“ Hlídka po příjezdu na místo zpozorovala muže potácejícího se po vozovce 
ve vojenské maskovací uniformě se začerněným obličejem. Strážníci ho odvedli 
z vozovky a vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Po prokázání 
totožnosti nebyl muž schopen svoje chování vysvětlit a mluvil naprosto zmateně 
a scestně. Orientační dechová zkouška přítomnost alkoholu v dechu neproká-
zala, lustrace v databázi osob hledaných Policií ČR měla negativní výsledek. 
Proto – a s ohledem na duševní stav muže – byla na místo přivolána Záchranná 
služba hl. m. Prahy. Záchranáři po základním vyšetření rozhodli o převozu 
muže do Psychiatrické nemocnice Bohnice na pozorování.

Živnostenské kontroly v uplynulém roce
Průběžnou kontrolu dodržování 

povinností stanovených zákonnými 
ustanoveními v oblasti živnostenského 
podnikání provádí Úsek kontroly Od-
boru živnostenského Úřadu městské 
části Praha 16.

Podle Plánu kontrol pro rok 2015 
byly kontroly zaměřeny především 
na sídla právnických osob a na provo-
zovny, kde byl vykonáván dozor podle 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele. Podle požadavků Magis-
trátu hl. m. Prahy byly zkontrolovány 
všechny oční optiky, kontrolováni byli 
i (podle pokynu Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR) podnikatelé, kteří 
provozují živnost „Projektování elek-
trických zařízení“.

V roce 2015 bylo provedeno na Úse-
ku kontroly celkem 106 kontrolních 
šetření. Z toho 91x byla zahájena kont-
rola podnikatele (60x u fyzických osob 
a 31x u právnických osob).

Z celkového počtu 91 zahájených 
kontrol byly zjištěné nedostatky 26krát 
vyřešeny uložením pokuty v blokovém 
řízení a 9 pokut bylo uloženo v příkaz-
ním řízení. Úsek kontroly zahajoval 
jedno správní řízení z důvodů neo-

Informace ke zpracování projektů, 
schválená pravidla a další 
podrobnosti poskytne Úsek školství, 
mládeže, TV a kultury Kanceláře 
úřadu ÚMČ Praha 16, e-mail: 
iveta.krejci@praha16.eu,
tel.: 234 128 102. Souhrnné informace 
ke grantovému řízení naleznete na 
www.praha16.eu.

Grantový program 2016

právněného pod-
nikání a jednou 
bylo živnostenské 
oprávnění z dů-
vodu nedoložení 
právního vztahu 
k sídlu podnikate-
li-právnické osobě 
zrušeno.  Bylo také 
zrušeno živnos-
tenské oprávnění 
právnické osobě 
z důvodu opakovaného a hrubého 
porušování zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele. Z celkového 
počtu kontrol jich bylo 15 provedeno na 
základě podnětů od občanů a institucí; 
ve většině případů se jednalo o podněty 
oprávněné. Co se týká kontrol ve spolu-
práci s Českou obchodní inspekcí, v ro-
ce 2015 jich společně proběhlo 10.

Kontrolovány byly i některé akce, 
které během roku pořádala Městská 
část Praha 16. Pravidelnou kontrolní 
činnost prováděl Úsek kontroly na 
tržišti před obchodním centrem na 
náměstí Osvoboditelů, kde současně 
od prodejců vybíral místní poplatky 
za tržní místa.

Kde reklamovat zboží po zániku prodejce?

Lidé, kteří se stali obětí trestného 
činu, mohou získat podporu a radu na 
bezplatné telefonní Lince pomoci obě-
tem trestných činů a domácího násilí. 
Na čísle 116 006 jim po 24 hodin denně 
poskytují pomoc odborní konzultanti.

Linka je zcela diskrétní, poradcům 
se u přijatých hovorů nezobra-
zují telefonní čísla a volající ne-
musí uvést žádné identifikační 
údaje. Nezáleží ani na tom, zda 
trestný čin oznámil Policii ČR. 
Volat mohou nejen ti, kdo se 
cítí být obětí trestného činu, ať 
už úmyslného nebo nedbalost-
ního (například dopravní ne-
hody), ale také jejich blízcí, pozůstalí 
po obětech nebo osoby ohrožené do-
mácím násilím. Konzultanti Linky jim 
poskytnou okamžitou psychologickou 
pomoc či právní informace. 

Porozumění, rady a důvěry se dosta-
ne také lidem, kteří se důvodně obávají, 
že se mohou stát obětí trestného činu 
a svou situaci potřebují konzultovat. 
Na Linku 116 006 se mohou obrátit také 
svědci trestných činů, kteří byli událostí 
traumatizováni, potřebují psychickou 

podporu a informace o svých 
právech a ochraně. 

Provozovatelem Linky po-
moci obětem trestných činů 
a domácího násilí 116 006 je 
Bílý kruh bezpečí. Vznik a pro-
voz této služby je realizován 
díky podpoře Nadace Open So-
ciety Fund Praha a programu 

Dejme (že)nám šanci, který je financo-
ván z Norských fondů. 

Linka pomoci obětem

Rada městské části Praha 16 roz-
hodla na svém zasedání 27. ledna 2016 
o vyhlášení Grantového programu 
v oblasti volnočasových aktivit, sportu 
a kultury pro rok 2016. Rozdělen bude 
celkem 1 milion Kč. 

Grantová pravidla se vztahují na 
poskytování příspěvků 
z rozpočtu Městské části 
Praha 16 výhradně nestát-
ním obecně prospěšným or-
ganizacím, fyzickým i práv-
nickým osobám a školním 
klubům (těm pouze v pří-
padě, jsou-li právnickými 
osobami s účetnictvím 
vedeným samostatně od 
účetnictví školy) působících 
na území Radotína v oblastech volného 
času, sportu a kultury. 

Účelem poskytování f inančních 
prostředků je zajistit spolufinancování 
činnosti a rozvoje aktivit volného času 
v těch případech, kdy není možné krýt 
tyto náklady v plné výši z prostředků 
žadatele. Cílem poskytování grantů 
z rozpočtu Městské části Praha 16 je 
podpora celoroční činnosti subjektů 
i jednorázových volnočasových, spor-
tovních, kulturních a společenských 
akcí určených pro obyvatele této měst-

ské části všech věkových skupin nebo 
prezentujících městskou část. 

Žádost o grant na předepsaném 
formuláři a zpracované projekty se 
přijímají prostřednictvím podatelny 
Úřadu městské části Praha 16, Václava 
Balého 23/3, v termínu do 29.2.2016 

do 12.00 hod. pro akce 
konané od 1.1.2016 do 
31.12.2016. Obálka s ma-
teriály bude zřetelně ozna-
čena heslem „Grant“.  

Vy psání g rantov ých 
řízení neziskovým orga-
nizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční 
záležitostí, granty jsou 
udělovány každoročně 

již od roku 2005, kdy byla rozdělena 
částka 300 tis. Kč. Letos je na projekty 
určen 1 mil. Kč. 

Kde je možné reklamovat vadné zboží, 
pokud prodejce oznámí ukončení činnosti, 
odchod z ČR nebo jednoduše zkrachuje?

Převzetí závazků vždy záleží na 
tom, o jaký typ odchodu z trhu se jed-
ná. Nedávno uzavíraný řetězec hobby 
marketů Baumax spotřebitelům sdělil, 
že mají své reklamace uplatnit, dokud 
jsou jeho provozovny otevřeny. Co 
ale s věcmi, které se rozbijí 
později? „Prodejce odpovídá 
za své závazky, dokud trvají 
a sám existuje,“ říká Miloš 
Borovička, právní poradce 
dTestu. „Pro spotřebitele 
je to sice komplikovanější, 
ale stále může reklamovat 
například na adrese sídla 
společnosti. Tam ale, na roz-
díl od provozovny, nemusí 
být vždy pracovník, který je 
povinen reklamaci přijmout 
a sepsat protokol.“ Sídlo navíc 
k určitým typům reklamací 
nemusí být ani uzpůsobeno, 
čímž se reklamace rovněž 
komplikují. Pokud prodejce 
informaci, kde lze reklamaci 
uplatnit, nesdělí správně, může od 
České obchodní inspekce dostat až 
třímilionovou pokutu.

Reklamaci ani není třeba uplatňovat 
osobně, zákon to nevyžaduje. Stačí 

poslat e-mail nebo dopis, popsat vady, 
přiložit fotografie a vyzvat společnost, 
ať zákazníkovi sdělí, kam má zboží 
přivézt. Pokud se firma neozve, běží tři-
cetidenní lhůta na vyřízení, po jejímž 
uplynutí má zákazník právo odstoupit 
od smlouvy. Pokud jej ale obchodník 
vyzve, aby věc poslal k vyřízení rekla-
mace, lhůta neběží a zákazník musí 

dopravit vadné zboží k ob-
chodníkovi. Po úspěšné re-
klamaci má pak samozřejmě 
právo na proplacení nákladů, 
které v souvislosti s reklama-
cí vynaložil.

Jiná situace nastává při 
zániku společnosti. Pokud 
jedna společnost koupí dru-
hou a dojde k fúzi, spojení, 
pak závazky původní spo-
lečnosti většinou přecházejí 
na nově vzniklou (jako na 
právního nástupce).

Nejhorší variantou pro 
spotřebitele je krach a in-
solvenční řízení prodejce. 
Nárok na opravu zboží či 
vrácení peněz sice i v tomto 

případě teoreticky existuje, ale v praxi 
spotřebiteli přinese víc starostí, než 
užitku. Podobné je to i tehdy, pokud 
společnost zanikne likvidací.

Zlatý erb. Městská část Praha 16 se letos 
přihlásila do soutěže Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky měst a obcí. V hlavním 
městě Praze se soutěží ve třech katego-
riích: nejlepší web města (pro městské 
části 1-22), nejlepší web obce (ostatní 
městské části) a nejlepší elektronická služ-
ba. Hodnocení stránek a elektronických 
služeb přihlášených do soutěže provádí 
porota podle předem dané metodiky. 
Osmnáctého ročníku Zlatého erbu se 
mohou zúčastnit i občané a udělit jednot-
livým soutěžícím svůj hlas pro Cenu ve-
řejnosti. Hlasovat mohou všichni uživatelé 
internetu, kteří mají platnou e-mailovou 
schránku, na níž bude poslána ověřovací 
zpráva, a jen pro jednu obec či město. Hla-
sovat pro radotínský web můžete nejpoz-
ději do 22.2.2016 do 16 hodin. Více info na 
www.praha16.eu/Hlasujte-pro-Radotin-
ve-Zlatem-erbu.html. 
Omezení v ulici Na Cikánce. Z důvodu 
opravy mostu přes železniční vlečku se 
předpokládá od 1. března do 31. května 
2016 částečná uzavírka v ulici Na Cikánce 
v úseku: K Cementárně - lomy Radotín. 
Doprava zůstane zachována po zbývající 
části komunikace v min. šíři 3 m. Záro-
veň bude v místě stavby značně ztížený 
provoz chodců. Linky BUS MHD nebu-
dou stavbou dotčeny. Zhotovitelem je 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„Kotlíkové dotace“ pro Prahu. Hlavní 
město Praha zahájí příjem žádostí o tzv. 
kotlíkové dotace pro své občany na přelo-
mu února a března 2016. Pražané budou 
moci své žádosti podávat průběžně do 
29.12.2017, podklady pak musí být doru-
čeny a zaúčtovány do 30.9.2018. Finanční 
alokace pro dotaci na výměnu starých 
neekologických kotlů za nové nízkoe-
misní je 23 700 000 Kč. Žádosti o dotaci 
ze strany fyzických osob se budou po-
dávat v písemné podobě a pouze na již 
zrealizované projekty. Po doložení všech 
požadovaných dokladů bude připrave-
na smlouva s žadatelem o poskytnutí 
dotace, která bude předkládána pražské 
radě ke schválení. Smlouva stanoví výši 
poskytnuté dotace v závislosti na druhu 
nově instalovaného tepelného zdroje. 
V případě instalace plynového konden-
začního kotle a kombinovaného kotle 
(uhlí plus biomasa) s automatickým při-
kládáním je výše dotace 80 %, v případě 
tepelného čerpadla nebo kotle pouze na 
biomasu s automatickým přikládáním je 
výše dotace 85 % z celkových uznatelných 
nákladů, které mohou být maximálně 
150 000 Kč včetně DPH. Současně s pro-
vedením výměny tepelného zdroje musí 
žadatel zajistit zlepšení tepelněizolačních 
vlastností domu. Veškeré informace pro 
žadatele jsou uvedeny na internetových 
stránkách portalzp.praha.eu. Na těchto 
stránkách jsou pod titulem „Kotlíkové 
dotace“ základní informace, jak postu-
povat při žádostech o dotaci – přesný 
odkaz je ht tp : //por ta lzp.praha .eu/
jnp/cz/energetika_a_doprava/kotliko-
ve_dotace.html. Na dotaci není právní 
nárok. E-mailová adresa pro dotazy je
kotlikovedotace@praha.eu.
Stupně ohrožení terorismem. Vláda ČR 
dne 25. ledna 2016 na svém jednání v ná-
vaznosti na současnou bezpečnostní situ-
aci týkající se výšené hrozby teroristic-
kých útoků v Evropě reagovala mimo jiné 
vytvořením a schválením systému vy-
hlašování stupňů ohrožení terorismem. 
Tento systém, který se osvědčil i v dalších 
zemích, má čtyři základní stupně ohrože-
ní. Jako zvýšené se označují první, druhý 
a třetí stupeň, které jsou pro účely jasné-
ho informování veřejnosti rozlišeny za 
pomoci vizualizace v podobě černě lemo-
vaných trojúhelníků. V případě prvního 
stupně je vyplněn žlutou barvou, v přípa-
dě druhého stupně oranžovou a třetího 
červenou barvou. S jednotlivými stupni 
souvisí i jednotlivá opatření nejen bez-
pečnostních složek, např. zvýšená ostra-
ha vybraných objektů nebo osob, rušení 
sportovních a společenských akcí až po 
omezení pohybu osob v určitých oblas-
tech. Jednotlivé stupně bude vyhlašovat 
vláda na návrh ministra vnitra. Pokud 
bude hrozit nebezpečí, bude moci zvýše-
ný stupeň vyhlásit přímo ministr vnitra. 
Ministerstvo vnitra spolu s Bezpečnostní 
informační službou vypracuje materiál, 
který bude obsahovat základní opatření 
pro vyhlášení jednotlivých stupňů ohro-
žení terorismem. Materiál by měla vláda 
projednat do 30. června tohoto roku.


