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Výměny občanských průkazů...
Vzhledem k množství občanských
průkazů vydaných v roce 2005 by si
každý měl zkontrolovat, zda právě
ten jeho by neměl být letos vyměněn.
Pokud ano, občané regionu Prahy 16
(městské části Praha 16, Lipence,
Lochkov, Velká Chuchle a Zbraslav)
mohou navštívit pracoviště Úřadu
městské části Praha 16 na náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín,
každý pracovní den – přesto, na
základě každodenních zkušeností,
doporučujeme vybrat si k návštěvě
spíše úterý, čtvrtek či pátek. V tyto
dny je odbavení rychlejší a čekání
klientů výrazně kratší, než v „klasické“ úřední dny, kdy se tvoří dlouhé
fronty.
Na úřad žadatel přichází se stávajícím občanským průkazem, bez
průkazové fotografie (je pořizována
na místě), dopředu není nutné ani vyplňovat žádost (generuje se ze systému
přímo při odbavení). Doporučujeme
vzít si s sebou navíc rodný list pro
upřesnění místa narození (v případě
nesouladu údajů v informačním systému evidence obyvatel), případně
i další doklady (např. oddací list).
O nový občanský průkaz se zpravidla žádá nejdříve 60 dní před vypršením platnosti stávajícího dokladu,
pokud však občan potřebuje nový
OP dříve (např. kolidující dovolená,
delší pobyt v zahraničí apod.), je
možno zažádat i dříve. Platí přitom
povinnost každého žadatele požádat
si nejpozději do patnácti pracovních
dnů po dni skončení platnosti stáva-

jícího. Nový doklad se vydává do třiceti dnů ode dne podání žádosti. Pro
občany starší patnácti let je výměna
průkazu, s ohledem na jeho končící
dobu platnosti, zdarma.
Souhrnné informace k žádosti
o nový občanský průkaz naleznete
na webových stránkách Městské části
Praha 16 v oblasti Úřad – Životní
situace, konkrétně na adrese http:
//www.praha16.eu/Vydani-obcanskeho-prukazu.html.
Radotínská radnice se dlouhodobě
snaží zlepšit podmínky pro občany,
jen namátkou uvádíme:
> úřední hodiny každý pracovní den
v týdnu: pondělí a středa 8.00-12.00
a 13.00-18.00 hodin, úterý a čtvrtek
8.00-12.00 a 12.30-14.00 hodin a pátek
8.00-12.00 hodin,
> mobilní radnice: pro handicapované občany (ZTP) a osoby 75leté
a starší s trvalým bydlištěm na
území Radotína nabízí úřad službu
tzv. „mobilní radnice“, v rámci níž
je možné občanský průkaz vyřídit
i doma, kam přijde pracovník Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů nejprve pro příjem žádosti
a poté předat nový doklad,
> nový pořadový a evidenční systém spolu s novou čekárnou: pro
větší komfort občanů, kteří čekají
na vyřízení své žádosti byla úpravou stávajících prostor v y t vořena
prostorná a prosvětlená čekárna
blízko nápojového automatu. Lidé
už nemusejí stát a vyčkávat v nedůstojných prostorách (přímo v úzké
uličce před pracovištěm).

Chystáte se pro pas či nový občanský průkaz? Nepřehlédněte nový vyvolávací systém pracoviště evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kde je potřeba si vzít pořadové číslo!
Novinka zavedená na pracovišti Odboru občansko správního Úřadu městské
části Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21/2a, v 1. patře, kde se vyřizují například i nové pasy pro obyvatele celého správního obvodu Praha 16, občanům
přináší větší komfort. Volba potřebné služby probíhá na dotekové obrazovce
umístěné přímo v čekárně. Tamtéž a navíc i v chodbě před samotnými přepážkami a u jednotlivých přepážek jsou elektronické vyvolávací tabule se zvukovým signálem (jaké znáte například z bank či některých poboček pošty).
„Pořadov ý systém, který jsme zavedli na jedno z našich nejvytíženějších
pracovišť, občanům přináší více pohodlí a klidu při čekání bez obavy z předbíhání nebo zařazení se do špatné fronty. Současně jsme pro ně připravili větší
prosluněné prostory pro čekání na odbavení, které nahrazují nevyhovující,
malé a nedostatečně osvětlené a větrané čekárny přímo před přepážkami,“
říká Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16.

Strážníci zachraňovali život

V pondělí 29. června ve 23.15 hod. prověřovala autohlídka Městské policie hl. m. Prahy telefonické oznámení z tísňové linky 156, podle něhož došlo
před provozovnou Žabka v Nýřanské ulici v Radotíně ke rvačce a na místě se
nachází zraněná osoba. Hlídka po příjezdu na místo zpozorovala uprostřed
vozovky na zemi ležícího zraněného muže, u kterého postávalo několik osob.
Jednalo se o muže ve věku kolem 30 let, který silně krvácel z řezných ran na krku
a v obličeji. Jeden ze strážníků ihned na řeznou ránu na krku přiložil tlakový
obvaz ze služební lékárny a tlakem na ránu zastavil krvácení, v čemž setrval až
do příjezdu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Druhý ze strážníků
zpozoroval, že se k němu blíží muž rovněž ve věku cca 30 let, který je také silně
zakrvácen a je zraněný na rtu, na rukou a kloubech ruky. Muž vykřikoval: „Já
jsem ho podřízl!“. Strážník ihned muži nasadil služební pouta a omezil ho na
osobní svobodě z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Strážník se následně přesvědčil, zda muž u sebe nemá zbraň (s negativním výsledkem). Dále
zjistil očité svědky incidentu, kteří na místě setrvali do příjezdu Policie ČR.
Ležící zraněný muž byl po lékařském ošetření převezen zdravotníky na urgentní
příjem do Fakultní nemocnice Motol. Hlídka Policie ČR (MOP Radotín) si po
nezbytných úkonech na místě činu převzala pachatele, který byl po lékařském
ošetření také převezen na urgentní příjem FN Motol.

Zlodějky dopadeny krátce po činu

„V ulici Na Staré v Lahovičkách došlo ke vloupání do chaty a podezřelé osoby
jsou stále na místě.“ Takové telefonické oznámení na tísňovou linku 156 prověřovala autohlídka MP 9. července ve 22.10 hod. Strážníci po příjezdu na místo
kontaktovali oznamovatele, který uvedl, že se mu dvě ženy vloupaly do chaty
a před příjezdem hlídky odešly směrem do ulice Ke Stanici. Dále uvedl, že nebyl
schopen ženy vlastními prostředky omezit na osobní svobodě, ale obě podrobně
popsal. Strážníci se neprodleně vydali do ulice Ke Stanici a na zastávce MHD
Lahovičky v ulici Strakonická ve směru do centra nalezli dvě ženy odpovídající
popisu čekající na autobus. Hlídka následně na místo přivolala oznamovatele,
který potvrdil, že se jedná o ony zlodějky. Obě ženy byly z důvodu podezření ze
spáchání trestného činu omezeny na osobní svobodě až do příjezdu Policie ČR.
Hlídka Policie ČR (MOP Barrandov) si na místě celou záležitost převzala k přijetí dalších opatření.

Nikogda nězabudim
Na podzim roku 1968 se spontánně sázely
po celé zemi „lípy republiky“, lidé se snažili semknout kolem symbolu naši čerstvě okupované
a znásilněné vlasti. Některé jsou i v Radotíně.
Vojákům sovětských vojsk ani nepřišlo,
že by u nás nebyli vítáni, naopak si svoji
službu v Československu pochvalovali
a dlouho celý život na ni s nostalgií vzpomínali. Pohled do jejich myslí by povětšinou objevil mozky vymyté propagandou,
„panslovanskou“ nadutou nadřazenost,
expansionismus, agresivitu, mesiášství
anebo jednoduše naprostou tupost.
Kolem roku 1989 pro nás Rusové byli
rusáci, kterých jsme se chtěli co nejrychleji
zbavit, a po žádných dalších kontaktech
s ruskými občany jsme nebažili. Potom
se postupně situace změnila. Zavál Wind
of change, vlahý vítr, co vše mění. I když
jsme byli stále ostražití a nabádali Západ
k opatrnosti, přeci jen byla ve vzduchu cítit
naděje, že Rusové jsou normální lidé, jako
všichni ostatní. Že v jejich zemi může zavládnout svoboda, demokracie a humanita.
Že se jejich země může jednou zařadit mezi
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vyspělé evropské země, civilizační součást
Západu. Rusko se ekonomicky rozvíjelo,
jejich občané rychle bohatli, kupovali od
nás výrobky a jako turisté utráceli spoustu
peněz. Mladí Rusové se snažili odstřihnout
se od stereotypu alkoholika a pasivního
zápecníka či ruského vojáka – okupanta,
učili se cizí jazyky a cestovali.
Nyní, po ruském zločinném připojení
Krymu a agresi Ruska vůči východní Ukrajině s více než šesti tisíci mrtvými, za což
odpovídá plně jediný člověk – Vladimír
Vladimírovič Putin – se nejen náš pohled na
Rusy, ale samotný charakter většinové ruské společnosti mění: opět to jsou „rusáci“
s vymytými mozky, hrdí okupanté – a pro
malý zbytek normálních ruských občanů je
prakticky nemožné to změnit.
Je sympatické a dojemné, jak na opětovné nebezpečí z Ruska reagují běžní občané
České republiky a jak dodnes na rok 1968
vzpomínají. Tisíce lidí přišly pozdravit
americké vojáky do Ruzyně. Radotínské
občanky ze své iniciativy očistily a obnovily pamětní desku u lípy republiky na rohu
Strážovské, Plánické a Pod Lahovskou.
Nikogda nězabudim.

Kraje pro bezpečný internet 2015
Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR zaměřené na zvyšování informovanosti o rizicích
internetu a možnostech prevence a pomoci.
Jeho cílem je upozornit širokou veřejnost, a
zejména mládež, na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých
mobilních telefonů a cestou prevence tato
nebezpečí minimalizovat.
Tento rok se do projektu zapojilo 9 krajů
včetně hl. m. Prahy, hlavními partnery
jsou Microso ČR, sdružení Národní centrum bezpečnějšího internetu, sdružení
CZ.NIC, PC Help a.s. a Ministerstvo vnitra
České republiky. V roce 2015 chtějí prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí (výuka s využitím výpočetní
techniky a internetu), vědomostního soutěžního kvízu a kreativní soutěže pro žáky
základních a středních škol zapojených
krajů oslovit co nejširší veřejnost.
E-learnigové kurzy jsou rozčleněny do
pěti oblastí. Z nich je ovšem největší důraz
kladen na kurz pro děti a studenty. Ten,
způsobem vhodným pro věk 6 až 8 let,
vysvětluje například, jak bezpečně surfovat na internetu, jaký je význam osobních
údajů a jak je chránit, a zaměřuje se i na
hry a aplikace v mobilních telefonech.
Starší děti a studenty, „pokročilé surfaře“,
vedle základního připomenutí bezpečného
chování na internetu učí, jak pečovat o své
virtuální „já“, co je to digitální stopa a na co
si dát pozor na sociálních sítích i v různých
druzích messengerů (aplikace pro mobilní
komunikaci). Dozví se také, co je to kyberšikana, jak ji odlišit od legrace, jak se cítí
zúčastnění a kde hledat pomoc. Varuje před
kybergroomingem (grooming je definován
jako „chování, které má v dítěti vyvolat
falešnou důvěru a připravit ho na schůzku,
jejímž cílem je ublížit), nebezpečím plynoucím z nahoty na internetu aneb sextingu,
dobrovolného sdílení vlastních intimních
materiálů (fotografií, videí), vysvětluje, co
je to botnet, červ, malware, nigerijský dopis
a podobné podloudnosti. Učí, jak jim nenaletět, a dává i návod, kde a jak hledat pomoc
v případě jakéhokoliv problému. Jednotlivé
lekce jsou sestaveny tak, aby jejich studium
nepřesáhlo 45 minut. Kratší lekce vyjdou
zdatným čtenářům na 20 minut.
Hlavní cílovou skupinou, kterou projekt
oslovuje, jsou žáci a studenti základních,
středních a vyšších odborných škol, pro které
jsou připraveny po zaregistrování na webových stránkách projektu www.kpbi.cz nové

vědomostní soutěžní kvízy o hodnotné ceny.
Další kurzy přibližně se stejným obsahem, které jsou upraveny a rozvinuty pro
pohled dospělých, jsou následující: v prosinci 2015 startuje kurz pro učitele zabývající se specifiky pro samotný internet,
sociální sítě a děti, chytrý mobil, osobní
údaje a osobnost na internetu, ochrana
autorských práv na internetu a i online
nástroje a jejich použití ve školním prostředí. Kurz pro rodiče a veřejnost, který
bude spuštěn v září 2015, obsahuje mimo
jiné i „návod“ pro rodiče, jak „bezpečně
ošetřit“ internetové prostředí pro své ratolesti a předejít tak rizikům, které toto
prostředí skrývá. Veřejnost se zde navíc
bude moci dozvědět informace například
k autorským právům či internetovému
bankovnictví.
Kurz pro sociální pracovníky a kurz
pro policisty je momentálně převáděn do
nového grafického prostředí a na novou
technologii a bude spuštěn v nejbližší
době, tyto kurzy budou obsahovat mimo
jiné i návody, jak pomoci obětem internetové kriminality.
Celý preventivní projekt „Kraje pro bezpečný internet 2015“ byl spuštěn 8. června,
soutěž o hodnotné ceny probíhá až do
31. října 2015.
Ani Městská část Praha 16 není v této oblasti pozadu, projekt Praha bezpečně online
byl v podobném rozsahu seminářů organizován v Radotíně místní radnicí již v roce
2011. Letos se v rámci prevence kriminality
a za finanční podpory Magistrátu hlavního
města zapojí do preventivního programu
„Praha bezpečně online 2015“ Národního
centra pro bezpečnější internet Saferinternet.cz. Během měsíců října a listopadu
budou v Radotíně uspořádány semináře
rozdělené dle cílových skupin, a to pro ředitele a preventisty škol, pracovníky Odboru
sociálního (vč. orgánu pro sociálně-právní
ochranu dětí) a policisty a strážníky působící na území Městské části Praha 16. Další
cílovou skupinou budou pedagogické sbory
základních škol a v neposlední řadě zde
bude připraven otevřený seminář i pro rodiče a širokou veřejnost, jehož termín bude
upřesněn na začátku podzimu.

Oprava lávky...

Proč je Paškova ulice
jednosměrná?

do hloubky zkorodované a vzhledem
k chybějícím dilatačním spárám mezi
samotnou lávkou a pevným břehem
se v místě napojení vytvořily hluboké
trhliny, které již nezasahují jen asfaltový povrch, ale i betonový základ.
Proto dojde k sejmutí celé lávky.
Ze stávajících konstrukcí bude zachováno pouze zábradlí, které projde
repasí a vrátí se zpět. Nejprve však
bude muset zhotovitelská firma opravit břehové základy, na které pak, přes
odizolovanou dilataci, napojí nové
těleso lávky, do jehož říms usadí opravené zábradlí.
Veškeré práce byly opět svěřeny
firmě BM Construction spol. s r.o.,
která byla vybrána na základě poptávkového řízení, v němž nabídla nejnižší
cenu: 453.535,40 Kč bez DPH.

Na základě žádosti společnosti Ropid došlo 1. července ke změně dopravního režimu
v ulici Paškova. Ta potrvá až do 30. září
tohoto roku.
Důvodem je nevyhovující manipulační
stání autobusů MHD v rámci zastávky Sídliště Zbraslav, které je v rozporu se zákonem
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
Stání na přechodu pro chodce nebo
v jeho blízkosti nezajišťuje řidičům projíždějícím ulicí Paškova dostatečný rozhled
na chodce a výrazně zhoršuje bezpečnost
provozu chodců.
V ulici byl proto zaveden jednosměrný
provoz v úseku: Žabovřeská – Vilímkova, ve
směru od ulice Žabovřeská. Prozatím se jedná
o dočasnou změnu, která bude následně vyhodnocena. Pokud budou dopady dopravních
opatření vyhodnoceny jako neúnosné pro
dotčenou lokalitu, navrhne společnost Ropid
zkrácení trasy autobusové linky číslo 165.
Na tomto řešení se dohodla společnost
Ropid s Městskou částí Praha – Zbraslav, silničním správním úřadem a Policií ČR.

Bližší informace a výše uvedené kurzy
naleznete na stránkách www.kpbi.cz nebo
na www.praha16.eu v sekci Městská část –
Bezpečnost a krizové řízení – Prevence.

Zjednosměrnění části Dostihové. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu v křižovatce ulic Radotínská - Dostihová - Mezichuchelská Starochuchelská, umístěné v blízkosti
železničního přejezdu ve Velké Chuchli,
bylo začátkem srpna realizováno dlouho
připravované zjednosměrnění ulice Dostihové směrem od křižovatky u železničního přejezdu k ulici Starolázeňská. Zamezením vjezdu do uvedené křižovatky
z ulice Dostihové by zároveň mělo dojít
ke zjednodušení průjezdu křižovatkou.
Uzavírka ulice V Hluboké. V rámci rekonstrukce kanalizace je až do 30. října úplně
uzavřena ulice V Hluboké ve Zbraslavi
(v úseku: Žitavského - slepá část). Zhotovitelem stavby je spol. STAMET s r.o.
Deratizace v Radotíně. Hlavní město
Praha zajišťuje cyklickou deratizaci
v objektech a na plochách, které vlastní
a přímo spravuje, a v kanalizační síti. Při
zpracovávání harmonogramu požádala
letos radotínská radnice o deratizaci v lokalitě sídliště na náměstí Osvoboditelů.
Tato oblast byla do harmonogramu zařazena a je v něm označena jako sídliště Radotín – nad nádražím ČD. Deratizace zde
bude provedena v průběhu měsíce září.
Zaplatili jste včas za psa? Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb.
hlavního města Prahy. 31. srpen je poslední den k zaplacení druhé splátky místního poplatku ze psů, která se týká majitelů
psů, kteří bydlí v obytných domech a jejichž splátka činí 600 Kč a více za rok.
Stále se najdou i majitelé psů, kteří nemají zaplacený místní poplatek splatný do
31. března 2015. Těmto zapomnětlivým
majitelům z Radotína již byly zaslány
platební výměry se složenkami a poté
bude pohledávka předána k vymáhání
Kanceláři úřadu ÚMČ Praha 16, Úseku
krizového řízení a vymáhání pohledávek. Správce poplatku může zvýšit
poplatek až na trojnásobek. Poplatek
lze uhradit hotově na pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín
(přízemí, dveře č. 1), poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem
na účet vedený u České spořitelny, a.s.,
č.ú. 19-2000861379/0800. K identifikaci
platby je nutno použít variabilní symbol
přidělený správcem poplatku.
Soud pro Prahu 5 změnil sídlo. Rozhodnutím ministra spravedlnosti došlo
od 1. července 2015 k rozdělení Obvodního soudu pro Prahu 5 na tři části.
Informoval o tom přímo Obvodní soud
pro Prahu 5. Úsek EXE - detašované
pracoviště je nově umístěn na adrese
Praha 6, Čkalova 18. Nahlížení do spisů
(infocentrum) zůstává do 31.8.2015 na
adrese Praha 5, náměstí Kinských 5,
od 1.9.2015 nahlížení do spisů bude na
adrese Legerova 1877/7, Praha 2. Správa
soudu, účtárna, vymáhání pohledávek,
trestní úsek, opatrovnický úsek, pozůstalostní oddělení, exekuční oddělení
včetně výkonných úředníků, agenda
elektronických platebních rozkazů a podatelna sídlí s účinností od 1.9.2015 na
adrese Praha 2, Legerova 1877/7. Od tohoto data je i sídlo Obvodního soudu pro
Prahu 5 na této adrese. Občanskoprávní
úsek, podatelna - budova F jsou umístěny
na stávající adrese, tj. Praha 5, náměstí
Kinských 5. Nahlížení do spisů (infocentrum) zde zůstává pouze pro občanskoprávní úsek. Informace o Obvodním
soudu pro Prahu 5 hledejte na portálu
Justice.cz: http://portal.justice.cz/justice2/
soud/soud.aspx?o=171&j=181&k=1736
Uzavírka ulic ve Zbraslavi. V rámci akce
„Jízda historických vozidel Zbraslav – Jíloviště“ dojde dne 5. září od 13.00 do
16.30 hodin k úplné uzavírce ulic Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny a Na
Baních. Objízdná trasa je vedena ulicí
Strakonická, cílová doprava je dále vedena do ulice K Výtopně. Pořadatelem akce
je VETERÁN CAR CLUB Praha.
Datové schránky s novou funkcí. Občané, kteří dávají přednost elektronické
komunikaci, mají konečně možnost
získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků
Informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě. Již nebude nutné
chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT. Postačí mít
aktivní datovou schránku a výpis Vám
do ní bude doručen.

