Pohotovost...
Dokončení z titulní strany
22 milionů korun. V průběhu letošního

roku bude město nový systém vyhodnocovat a následně může provést další
úpravy i v návaznosti na novou koncepci
LSPP, kterou připravuje Ministerstvo
zdravotnictví. Tato služba není v současnosti v rámci celé republiky legislativně
dostatečně přesně definována a zajištěna.
Od roku 2003, kdy LSPP přešla do kompetence krajů, ji v Praze zajišťovaly s pomocí městské dotace jednotlivé městské
části. Na jejich rozhodnutí je, zda si nad
rámec stanovený a financovaný městem
zachovají vlastní smlouvy s poskytovateli
lékařské služby první pomoci i v příštím
roce a vynaloží na to vlastní prostředky.
Ve všech těchto zdravotnických zařízeních je jednotná ordinační doba, a to ve
všední dny od 19 hodin do 6 hodin, o víkendu a svátcích je zajištěn nepřetržitý
provoz. „Nastavený rozsah LSPP na území hlavního města Prahy je dostatečný
a zajistí pacientům i přímou návaznost
na specializovanou péči, omezí duplicitu
vyšetření a umožní v případě potřeby
případnou hospitalizaci pacienta,“ uvedl
radní hlavního města Prahy pro oblast
zdravotnictví Mgr. Milan Pešák.
V provozu je od 1. ledna celkem pět
pohotovostí pro dospělé a stejný počet
pro děti a dorost. Stomatologická LSPP
bude zajišťována jako doposud v ambulanci polikliniky v Palackého 5, Praha 1.
Dětská stomatologie bude provozována
ve Fakultní nemocnici v Motole.

Radotín nabízí
domy...
Dokončení z titulní strany
v 90. letech. Je to i reakce na zájem
nájemníků stát se majiteli těchto domů a starat se o ně,“ uvádí
Mgr. Miroslav Knotek, zástupce
starosty Městské části Praha 16. Prodej je v neposlední řadě odůvodněn
pozitivní zkušeností s proběhlou
privatizací. „Noví majitelé se o domy
starají a mění tvář Radotína k lepšímu. Většina těchto domů je zrekonstruována, zateplena nebo má půdní
nástavby,“ dodává Knotek.
Bytové domy, kde nebude zájem
nájemníků o koupi, zůstanou dále
v majetku městské části. Městská
část připravuje koncepci a zásady
prodeje bytových domů. Vybrané
bytové domy uvedené v seznamu
budou nabízeny k prodeji jako technologické celky spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky
právnickým osobám. Právnická
osoba bude založena stávajícími
oprávněnými nájemci bytu v daném
bytovém domě. Oprávněným nájemcem je ten, kdo má platnou nájemní
smlouvu k bytu v bytovém domě
nabízeném k prodeji a nemá k datu,
kdy mu byla zaslána závazná výzva

k projevení zájmu o koupi bytového
domu, žádné finanční závazky vůči
MČ Praha 16 v souvislosti s užíváním bytu.
Bytový dům (technologický celek)
lze prodat pouze právnické osobě založené minimálně polovinou oprávněných nájemců všech bytů v daném
domě. Cena nabízeného bytového
domu spolu se zastavěnými a funkčně
spjatými pozemky bude stanovena
znaleckým posudkem podle zákona
o oceňování majetku platného v době prodeje nemovitostí. Půjde tedy
o cenu zjištěnou odhadem, nebude
se jednat o cenu tržní. „Pozemky, kde
nejsou vyjasněny majetkové poměry,
případně zde probíhají majetkové
spory, nebudou nabízeny k prodeji,“
upozorňuje zástupce starosty Knotek.
Vzhledem k tomu, že budou prodávány pouze technologické celky,
nikoli jednotlivé byty, budou do ceny
celku zahrnuty také ceny těch bytů,
jejichž nájemníci nebudou mít zájem
stát se členy právnické osoby. Tito
nájemníci se pak stanou nájemníky
právnické osoby za stejných podmínek, které měli v dané době sjednány
nájemní smlouvou s Městskou částí
Praha 16. Členové právnické osoby se
stanou spoluvlastníky těchto bytů.

čp.

Seznam obecních domů, které jsou určeny k prodeji:
ulice

specifikace

215

Výpadová

265

Prvomájová

277

Výpadová

551
578

Na Viničkách
Tachovská

927

Slinková

928

Slinková

992
1000
1001
1010
1011
1013
1021
1022
1028
1029
1030
1031
1043

Na Viničkách
Na Viničkách
Na Viničkách
Zderazská
Zderazská
Živcová
Zderazská
Otínská
Slinková
Slinková
Slinková
Slinková
Nýřanská

dům po celkové rekonstrukci, v přízemí 3 byty
o jedné místnosti se společným WC, 2 byty
1+1 II. kategorie, v 1. patře 4 byty 1+1
I. kategorie. Dokončena 1 půdní vestavba,
druhá je ve výstavbě.
5 bytů II. kategorie. Dokončena 1 půdní
vestavba, druhá je před kolaudací.
6 bytů II. kategorie + 1 byt I. kategorie. Věcné
břemeno na pozemku, společná kanalizace
pro domy 949 Kraslická, 956 Kraslická.
3 byty v přízemí restaurace.
4 byty II. kategorie, v suterénu nedořešen
nebytový prostor (probíhá dědické řízení).
4 byty II. kategorie – bude nabídnuta půda
pro vestavbu.
4 byty II. kategorie, dokončena jedna půdní
vestavba, druhá je ve výstavbě.
4 byty II. kategorie.
4 byty II. kategorie.
4 byty II. kategorie.
4 byty II. kategorie.
4 byty II. kategorie.
4 byty II. kategorie.
4 byty II.kategorie.
4 byty II. kategorie.
6 bytů.
6 bytů.
6 bytů.
6 bytů.
10 bytů II. kategorie. Dokončena jedna půdní
vestavba, druhá je ve výstavbě.

Jaromíra Vejvody –

nová zbraslavská ulice vznikla nedávno výstavbou tzv. Slunečního
města. Jaromír Vejvoda (19021988), český hudební skladatel
a kapelník a zbraslavský rodák,
byl označován za krále dechové
hudby. Světově proslulý se stal
svou polkou Škoda lásky.

Jílovišťská – Jíloviště, ves

Loučanská – Loučany, ves v západních Čechách na Klatovsku,

poblíž jihozápadního okraje Prahy
v okrese Praha - západ, má v současnosti 468 adres ve 32 ulicích
(PSČ 252 02) a k trvalému pobytu
je přihlášeno 654 obyvatel. Vznik
obce Jíloviště souvisí s kolonizační
činností zbraslavského kláštera; zdejší hluboké lesy na náhorní planině
mezi Vltavou a Berounkou měly být
zčásti přetvořeny v obdělávanou
půdu a osídleny obyvateli, budoucími poddanými cisterciáckých mnichů. Původní název lipenecké ulice
podle její polohy směřující k Jílovišti.

v níž je evidováno pouhých 14 adres (PSČ 340 21) a žije zde 85 obyvatel.
Dnes je součástí obce Javor. Od roku 1928 do roku 1977 se tato radotínská ulice jmenovala Komenského.

Zdická – Zdice, město na

Berounsku s 1202 adresami
(PSČ 267 51) a 4058 obyvateli. Zdice (268 m n. m.), které
údajně vznikly v roce 1039, a to
kolonizací oblasti západně od
Prahy po návratu Břetislava I.
z vítězné výpravy z Polska, jsou
třetím největším městem okresu Beroun. Leží asi 40 km od
Prahy na dálnici Praha - Plzeň.
V kotlině, ve které se nacházejí,
protékají řeka Litavka od jihu,
Červený a Stroupnický potok
od jihozápadu. Zdice jsou
obcí s rozšířenou působností.
Radotínská komunikace je
pojmenována od roku 1977.

Žitavského – Petr Žitavský, opat Zbraslavského kláštera v letech

1316 až 1339, byl autorem části Zbraslavské kroniky. Ulice vznikla spojením Dukelské (Rašínovy), Jiráskovy a Záběhlické. Po připojení Zbraslavi
k Praze v roce 1974 musely být tyto názvy jako duplicitní změny.

