Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou za dveřmi. 28. a 29. května 2010 můžeme dát hlas těm kandidátům, o kterých si myslíme, že budou hájit zájmy – nikoliv pouze své osobní, ale především zájmy nás všech. Volební místnosti
budou otevřeny v pátek 28. května od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 29. května pak od 8.00 do 14.00 hodin. Poté se místnosti
uzavřou a okrskové volební komise začnou se sčítáním hlasů.
Příprava voleb začíná již dávno předtím, než my, voliči, k urnám přistoupíme. Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději
90 dnů před jejich stanoveným termínem. Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prezident vyhlásil 5. února 2010
svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb je tak považován 8. únor 2010, kdy byla rozeslána příslušná Sbírka zákonů. Od této chvíle státním orgánům,
obcím a úřadům městských částí začínají práce na přípravě a uskutečnění voleb. Řídí se při tom příslušnými zákony a vyhláškami.
Důležitým vodítkem pro přípravu je tzv. Harmonogram úkolů a lhůt pro volby, který vychází ze zákona o volbách. Řídí se jím nejen státní orgány, ale i politické strany a hnutí nebo koalice,
starostové a příslušní zaměstnanci úřadů jednotlivých obcí a městských částí. Starosta je například povinen nejpozději 45 dnů před volbami poskytnout informaci o počtu a sídle volebních
okrsků zveřejněním na úřední desce, nejpozději 16 dnů před volbami může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů, nejpozději 3 dny před volbami zajistit dodání hlasovacích lístků
voličům a v první den voleb dodat hlasovací lístky okrskovým volebním komisím (OVK). Své povinnosti a práva mají, prostřednictvím svých zmocněnců, samozřejmě i politické strany
a hnutí kandidující ve volbách: například nejpozději 66 dnů před volbami podají kandidátní listiny příslušnému krajskému úřadu, nejpozději 30 dnů před volbami mohou delegovat jednoho
člena a jednoho náhradníka do OVK.

Činnost členů OVK

Starosta jmenuje zapisovatele, člena OVK s hlasem poradním. Zapisovatel se podílí značnou měrou na organizační přípravě voleb, a to nejen tím, že zajišťuje informování členů OVK nebo
roznášení hlasovacích lístků voličům. Při samotných volbách pak má nezastupitelnou úlohu – pořizuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, který všichni členové OVK podepíší, a pak
spolu s předsedou předává materiály pracovníkům Českého statistického úřadu na pracovišti příslušného obecního úřadu či úřadu městské části. Členové OVK se musejí zúčastnit školení,
prostudovat příslušný zákon a na zasedání složí slib, vylosují svého předsedu a místopředsedu. Předseda je odpovědný za průběh voleb ve volební místnosti, ve stanovený čas, poté, co je
povinen zkontrolovat vybavení volební místnosti, prohlašuje hlasování za zahájené. Po skončení hlasování v druhý den, po uplynutí doby stanovené k hlasování, prohlašuje hlasování za
ukončené a členové komise zahájí sčítání hlasů.

Volič

Je jím státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních seznamech voličů.
Každý může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.
Hlasovací lístky budou voličům dodány 3 dny přede dnem voleb, ve dnech voleb je pak mohou obdržet ve volební místnosti. Voliči hlasují osobně, zastoupení není přípustné.
Před okrskovou volební komisi předstupují a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Po příchodu volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního
seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková
volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není
zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu
hlasování. Kdo se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S tím,
kdo nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však
člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území ČR nelze do přenosné volební
schránky hlasovat.
V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb, správa tohoto zařízení by jej
měla informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo. V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě,
že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), je nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který může volit v jakékoliv volební
místnosti na území ČR. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dny voleb nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský
průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat. Ten, kdo se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Voličské průkazy

Požádat o voličský průkaz lze dvěma způsoby – písemně, nebo osobně. Písemně do 21. května na adresu příslušného úřadu městské části. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem žadatele a je třeba uvést adresu, na niž má být voličský průkaz zaslán (do vlastních rukou žadatele na uvedenou adresu nejdříve 13. května).
Osobně lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 26. května do 16.00 hodin. Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem.
O voličský průkaz si musí každý požádat osobně, a také si jej osobně vyzvednout. Pokud by občan chtěl požádat nebo vyzvednout voličský průkaz pro jiného voliče, musí se prokázat
jeho plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem.
Je vhodné, aby si voliči zkontrolovali, zda bude v době voleb jejich občanský průkaz platný. Pro ty občany, kteří zjistí, že mají průkaz neplatný, bude v průběhu voleb otevřeno Oddělení
evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16 na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a v Radotíně. Zde si mohou požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, jež jim bude na počkání vystaven, avšak s dobou platnosti pouze na jeden rok. Je třeba přinést s sebou dvě shodné fotografie ze současné doby, částku
100 Kč, stávající občanský průkaz, rodný list a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností je nutno předložit příslušné diplomy.
Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na telefonních číslech 234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů ÚMČ Praha 16

Adresy a kontakty na úřady

Níže je uveden seznam kontaktů na úřady městských částí správního obvodu Praha 16,
kde je možno získat informace týkající se voleb, kam adresovat žádost, nebo kde osobně
požádat o vydání voličského průkazu.
» Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní,
náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín,
Kontaktní osoba: Miroslav Moravec, tel.: 234 128 240, e-mail: spravni@p16.mepnet.cz
» Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha - Lipence
tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz
» Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, Praha - Lochkov
tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz
» Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262,
Praha - Velká Chuchle
tel.: 257 941 041, e-mail: info@chuchle.cz
» Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, Správní odbor,
Zbraslavské náměstí 464, Praha - Zbraslav
tel.: 257 111 832, e-mail: marie.horka@mc-zbraslav.cz

Volební místnosti

Lipence
Okrsek 366 - Základní škola Lipence, Černošická 168
Lochkov
Okrsek 367 - Zasedací místnost ÚMČ Praha - Lochkov, Za Ovčínem 1

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení
Pokračování z minulého čísla

Kácení dřevin rostoucích mimo les se
provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (obecně od začátku listopadu
do konce března). K tomu přihlíží orgán
ochrany přírody při vydávání povolení ke
kácení dřevin. Svoji roli v tomto případě
sehrává estetické, etické a technické hledisko, ale podstatný je především funkčně
ekologický aspekt. Kácením v období vegetačního klidu je minimalizován negativní
vliv na organismy, které jsou svým životním
cyklem (nebo jeho částí) na dřeviny vázány
výhradně nebo ve zvýšené míře v průběhu
vegetační sezóny. Jde například o některé
druhy hmyzu, drobných savců a ptáků (potravní, hnízdní, úkrytové a jiné nároky).
Orgán ochrany přírody může ve svém

rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením dřevin (přičemž náhradní výsadba je většinou ukládána na pozemcích,
které jsou ve vlastnictví žadatele – na jiných
pozemcích je možné tuto výsadbu uložit jen
s předchozím souhlasem jejich vlastníka).
Náhradní výsadba je orgánem ochrany přírody ukládána se specifikací počtu jedinců,
jejich druhového složení, místa výsadby
a termínu založení. Současně může orgán
ochrany přírody uložit následnou péči
o tyto dřeviny po nezbytně nutnou dobu,
nejvýše však na dobu pěti let.
Je vhodné zdůraznit, že péče o dřeviny
v prvních letech po vysazení je nezbytným
předpokladem pro jejich zdárné uchycení,

Radotín
Okrsek 368 - Hala u jídelny (nového) Domu s pečovatelskou službou,
K Cementárně 1522/1c
Okrsek 369 - Sál Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15
Okrsek 370 - Klubovna Sportovní haly Radotín, U Starého stadionu 1585/9
Okrsek 371 - Učebna v přízemí budovy I. stupně Základní školy Radotín,
Václava Balého 102/8
Okrsek 372 - Učebna v budově Channel Crossings, Vrážská 238/8
Okrsek 373 - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15
Okrsek 374 - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2
Okrsek 375 - Učebna v přízemí budovy I. stupně Základní školy Radotín,
Václava Balého 102/8
Velká Chuchle
Okrsek 381 - ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Velká Chuchle
Okrsek 382 - Česká zemědělská univerzita, V Lázních 3, Malá Chuchle
Zbraslav
Okrsek 383 - Základní škola, Hauptova 591
Okrsek 384 - Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
Okrsek 385 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 386 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
Okrsek 387 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
Okrsek 388-391 - Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 392 - Objekt čp. 24, Strakonická ulice, Lahovičky
růst a prosperitu na stanovišti, vhodně prováděným výchovným řezem u stromů je také
možné předejít nejrůznějším růstovým defektům. Ten je možné provádět na rozdíl od řezů
vzrostlých stromů bez větší újmy i na úrovni
kosterního větvení, které by později s nárůstem dřevní hmoty mohlo vést k významnému
snížení provozní bezpečnosti a jehož náprava
by u vzrostlé dřeviny byla komplikovaná
z hlediska technické náročnosti, vynaložených
nákladů i negativního vlivu na vitalitu a zdravotní stav dřeviny. Kromě výchovného řezu
spočívá povýsadbová pěstební péče zejména
v pravidelné a dostatečné zálivce, přihnojování, udržování závlahové mísy, kypření
a odplevelování výsadeb, pravidelné kontrole
kotvení a jeho včasném odstranění, ochraně
proti mechanickému poškození a ochraně
proti chorobám a škůdcům.
Závěrem je možné konstatovat, že pro důslednou a funkční ochranu dřevin rostoucích

mimo les je důležitá především osobní zodpovědnost vlastníků pozemků za stav vlastních
dřevin, mající svůj základ ve vytvořeném citovém vztahu k těmto dřevinám, ale v případě
veřejně přístupné zeleně také zodpovědnost za
vlastní jednání všech občanů, kteří se v blízkosti dřevin pohybují a svojí činností ovlivňují
stav těchto dřevin, jenž může být necitlivým
přístupem (extrémním případem jsou různé
formy vandalismu) a při nerespektování základních životních požadavků dřevin, rostoucích často v pro ně nepřirozených a dlouhodobě stresujících podmínkách, snížen až pod
hranici jejich životaschopnosti v příslušném
prostředí. V přímo pozorovatelné úrovni fyziologické a biomechanické (statické) vitality
dřevin rostoucích mimo les se odráží nejen
technická, ale také kulturní vyspělost dané
společnosti, resp. místně a časově podmíněného společenství lidí určité oblasti.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. XXI. řádné zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná ve středu 16.6.2010 od
17.30 hod. v radotínském Kulturním středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Volná místa. Úřad městské část i
Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na
pozici referent/referentka Odboru sociálního, Oddělení sociálně právní ochrany
dětí. Nástup 2. srpna 2010, přihlášky je
nutné zaslat nejpozději do 30. června. Více
informací naleznete na úřední desce MČ,
informačních tabulích v Radotíně a na webových stránkách www.praha16.eu.
Nové ulice v Chuchli. Pojmenování nových
ulic v Městské části Praha - Velká Chuchle
schválila pražská rada. Jedná se o první dvě
komunikace v nově budovaném komplexu
bytových a rodinných domů, podle projektu by zde mělo být celkem osm nových ulic.
Místopisná komise doporučila při jejich
pojmenování navázat na již existující název
Na Hvězdárně a zvolit další jména podle
významných českých astronomů, případně
názvy z vědního oboru astronomie. První
dvojice ulic ponese názvy Hvězdářská
a Mrkosova - RNDr. Antonín Mrkos, CSc.,
1918 - 1996, astronom a polární badatel,
objevil 13 komet a 60 planetek.
Dotační řízení. Městská část Praha 16
vyhlašuje v rámci V. programu - Podpora
městských částí v sociální oblasti - dotační řízení v oblasti sociálních služeb na
rok 2010. Jedná se o účelové prostředky,
které jsou určeny pouze na sociální služby
poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb.
obyvatelům správního obvodu Praha 16.
Konkrétně jde o pečovatelskou službu,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
a sociálně aktivizační služby pro osoby se
zdravotním postižením a seniory. Termín
pro podání žádosti končí 21. května 2010
ve 12.00 hodin.
Uzavírka cyklistické trasy. V rámci akce
„Velké radotínské rodeo“ bude 22.5.2010
od 9.00 do 19.30 uzavřena cyklistická
trasa na levém břehu Berounky v Radotíně v úseku: lávka přes Berounku – Říční
lázně. Trasa je odkloněna do ulice K Lázním a K Berounce. Pořadatelem akce je
TarpanClan o.s.
Upozornění pro řidiče. Magistrát hlavního města Prahy upozorňuje pražské
řidiče (občany ČR s trvalým pobytem
nebo cizince s přechodným pobytem
na území hl. m. Prahy), že podle zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou
držitelé řidičských průkazů vydaných
v době od 1.1.1994 do 31.12.2000 povinni tyto řidičské průkazy vyměnit do
31.12.2010. Vzhledem k tomu, že k výměně
zbývá cca 100 000 řidičských průkazů,
vyzývá MHMP držitele těchto starších
typů řidičských průkazů, aby výměnu
neodkládali na poslední chvíli, ale řešili ji
průběžně již v současné době a zamezili
tak dlouhým frontám, které by koncem
tohoto roku nutně musely nastat. Žádost
o výměnu řidičského průkazu je nutno
podat osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě plné moci registru
řidičů Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 1,
Jungmannova 35/29. Úřední doba: pondělí
až čtvrtek 7.00 - 20.00 hodin.
Program přeměny vytápění. Rada hlavního města Prahy schválila podmínky pro
podávání žádostí o dotace v rámci programu podpory přeměny vytápění – Program
Čistá energie Praha pro rok 2010. Cílem
poskytovaných dotací je motivace vlastníků či uživatelů bytů k přeměně původních
topných zdrojů (zejména na tuhá paliva)
na ekologická topná média a k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie. Od
roku 1994 Praha v rámci programu finančně podpořila změnu vytápění v 39 337 bytech a investovala do této formy podpory
ekologického vytápění celkem 420 mil. Kč.
Letos je vyčleněno 12 milionů korun. Zcela
nově navrhovanou oblastí je podpora výměny starého plynového kotle za nový.
Podporované zaměstnávání. Společnost
DUHA o.s. zve na den otevřených dveří
programu Podporované zaměstnávání
(PZ) - služba pro lidi se znevýhodněním či
postižením, kteří si chtějí najít zaměstnání
a potřebují k tomu podporu. Akce se uskuteční v úterý 8.6.2010 od 14.00 do 17.00
hod. ve Zborovské ulici 38 v Praze 5 (vchod
z Malátovy ulice). Zájemci se dozvědí, co je
to PZ, Job klub, uvidí fotky pracujících klientů, vyzkouší si hru o práci, zjistí, jak se
práce hledá. Další info na tel.: 257 313 986,
602 416 506, e-mail: pz@duha.nsnet.cz,
web: http://pz.spolecnostduha.cz.

