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Dohody pro členy JSDH
při zásazích profesionálních hasičů
jak při běžných, tak i mimořádných
událostech. V Radotíně se její členo-

vé velikou měrou podílejí například
na výstavbě mobilních protipovodňových opatření, která spadají do
Protipovodňového systému hlavního města Prahy.

V domovs ké mě st s ké č á st i s e
mnohdy zapojují i do pořadatelské
a organizační činnosti v rámci akcí
kulturně společenských, rovněž i při
bezpečnostně-preventivních jako je například
„Radotínský den s IZS –
Záchranáři v akci“.
V neposlední řadě se
věnují důležité výchově
další generace mladého
hasičského „potěru“.
Slav nost ní předá ní
dohod do řad jednotky
proběhlo ve středu 4. listopadu 2015 v zasedací
místnosti staré hasičárny. Při předávání dohod
novým členům starosta
Hanzlík zdůraznil, jak
si velmi váží dosavadní
práce Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Radotín, a doufá, že i nadále bude spolupráce mezi
Městskou částí Praha 16 a dobrovolnými hasiči na tak kvalitní úrovni.

Jak bude otevřeno o svátcích
Plánovaná omezení úředních hodin úřadů jednotlivých městských částí
správního obvodu Praha 16:
V Lipencích bude 23. prosince otevřeno do 12.00 hodin, 31. prosince bude pro
veřejnost úřad uzavřen.
Lochkov bude mít, co se týká úředních dnů, zavřeno jak 23., tak i 30. prosince.
Ve Velké Chuchli nejsou naplánovaná žádná omezení.
Všechny budovy ÚMČ Praha 16, tedy nejen v Radotíně, ale i na Zbraslavském
náměstí, budou mít zkrácené úřední hodiny pouze 23. a 31. prosince, a to do
12.00 hodin. V ostatních pracovních dnech pracuje úřad bez omezení.
Zbraslavský úřad bude mít 21. a 22. prosince z technických důvodů otevřenou
pouze podatelnu, 23. prosince bude pro veřejnost uzavřen celý úřad,
30. prosince budou úřední hodiny pouze do 12.00 hodin, 31. prosince bude celý
úřad opět pro veřejnost z technických důvodů uzavřen.
Veškeré sběrné dvory hl. m. Prahy, tedy i ten v ulici V Sudech v Radotíně,
budou mít až do 23. prosince běžnou provozní dobu 8.30 – 17.00 hodin,
24. – 27. prosince budou uzavřeny, 28. – 30. prosince bude opět provozní doba
beze změn (8.30 – 17.00 hod.), 31. prosince bude zkrácena na 8.30 – 15.00 hodin,
1. ledna bude zavřeno, 2. ledna otevřeno beze změn (8.30 – 15.00 hod.)
a od 4. ledna mají dvory opět fungovat bez jakýchkoli omezení.
Kino Radotín nebude promítat v době od 21. prosince do 4. ledna, poté se vrátí
k obvyklému promítacímu schématu (viz str. 7). Kulturní středisko Radotín
bude rovněž zavřené od 21. prosince, znovu se otevře 4. ledna. Místní knihovna
Radotín bude v letošním roce naposledy otevřená 23. prosince, a to do 12.00 hodin.
I ona se opět otevře ve standardní otevírací době od 4. ledna.

Povinná kontrola kotle na pevná paliva
Z e z á k o n a o o c hr an ě o v z d u š í
(201/2012 Sb. v platném znění) vyplývá
pro provozovatele* spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, povinná
pravidelná kontrola.
Tu je třeba jednou za dva kalendářní
roky zadat odborně způsobilé osobě,
proškolené výrobcem spalovacího
zdroje. Doklad o prověření správné
instalace, technického stavu a provozu
kotle je provozovatel povinen na vyžádání předložit obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností. Provedení
první kontroly je nutné zajistit nejpozději do 31.12.2016.
Při nesplnění těchto povinností se
provozovatel vystavuje riziku uložení
pokuty (fyzická osoba nepodnikající
až 20 000 Kč, podnikající fyzická osoba
nebo osoba právnická až 50 000 Kč).
Co se u zdroje hlavně kontroluje:
» zda je k teplovodní soustavě vytápění připojen tak, aby byla zajištěna
hospodárná výroba a dodávka tepla,
a má akumulátor tepla, předepisuje-li

jej výrobce k dosažení deklarované
účinnosti a emisních parametrů;
» zda odpovídá minimálním emisním
požadavkům přílohy č. 11 zákona
o ochraně ovzduší (každý zdroj je bude
muset splnit nejpozději do 1. září 2022);
» zda jsou v něm spalována pouze paliva o požadované kvalitě (stanovené
v příloze č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.),
skladovaná tak, aby byly uchovány jejich vlastnosti (aby nevlhla);
» zda je u něj v předepsaných intervalech prováděna údržba;
» zda jsou spaliny odváděny podle předpisů a tak, aby neunikaly do interiéru.
O tom, co způsobují doma spalované
odpadky a jak se lze imisím od sousedů
bránit, se dočtete v příštím čísle.
* Provozovatelem zdroje se rozumí
právnická anebo fyzická osoba, která
ho skutečně provozuje (v rodinných
domech, bytech, stavbách pro individuální rekreaci, v nemovitostech určených pro podnikání). Není-li taková
osoba známá nebo neexistuje, považuje
se za provozovatele vlastník zdroje.
Více informací k tématu naleznete na
stránkách ministerstva www.mzp.cz.

Změny živnosti týkající se pyrotechniky
Ten, kdo chce i nadále obchodovat
s pyrotechnikou kategorie P2, T2 a F4
či ji likvidovat, si bude muset požádat
o vázanou živnost.
Podnikatelé, kterým ke dni nabytí
zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
a o změně některých zákonů (zákon
o pyrotechnice), tj. k 4. září 2015, trvalo živnostenské oprávnění k živnosti volné, jsou oprávněni provozovat
činnost spočívající v nákupu, prodeji,
ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po
dobu jednoho roku.

Pokud hodlají provozovat živnost
i poté, musejí před uplynutím lhůty
(do 4. září 2016) požádat o vázanou
živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků
kategorie P2, T2 a F4 a provádění
ohňostrojných prací“ v úplném nebo
částečném rozsahu a doložit odbornou
způsobilost, která je pro uvedenou živnost požadovaná.
Do kategorie zábavná pyrotechnika
patří výrobky F1, F2 F3 nebo F4, do
kategorie divadelní pyrotechnika patří
výrobky T1 nebo T2 a pod ostatní pyrotechniku patří výrobky P1 nebo P2.
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Kdy musí nájemce strpět úpravy bytu?
Pronajatý byt občas vyžaduje i stavební úpravy. A někdy ho ani nelze
dočasně užívat.
Pronajímatel a nájemce se mohou
na podmínkách provádění stavebních úprav nebo změn bytu dohodnout a předem si přesně vymezit rozsah změn a finanční vypořádání.
Pokud se nedohodnou, je
nájemce povinen strpět úpravu pronajatého bytu pouze ve
třech zákonem stanovených
případech:
1) úprava nesnižuje hodnotu
bydlení a její provádění nepředstavuje pro nájemce větší
nepohodlí (např. výměna kuchyňské linky nebo oken);
2) pronajímatel je povinen
úpravu provést na základě
příkazu orgánu veřejné moci,
např. stavebního úřadu;
3) pokud někomu přímo hrozí zvlášť závažná újma (např.
potřeba dočasného statického zajištění bytu po výbuchu
plynu v sousedním bytě).
Nemůže-li nájemce byt vůbec užívat, liší se jeho práva podle toho, zda
je k provedení úpravy potřeba jeho
souhlas či nikoli. Pokud se souhlas

nevyžaduje, má právo být informován alespoň tři měsíce předem
o zamýšlených pracích, jejich trvání
a době, po kterou musí být byt vyklizen i o následcích, pokud odmítne
byt vyklidit. Pokud však má být byt
vyklizen na dobu nejdéle jednoho
týdne, postačí, aby pronajímatel informoval nájemce alespoň
deset dnů před zahájením
prací. Dále může požadovat
po pronajímateli přiměřenou náhradu účelných
nákladů, které mu v souvislosti s vyklizením bytu
vzniknou (platba stěhování
do dočasného bydliště nebo
zvýšené náklady na nájemné a služby).
Pokud nájemce odmítne
byt vyklidit nebo se nevyjádří ani do 10 dnů od
doručení oznámení, může
pronajímatel podat proti
nájemci žalobu a domáhat
se, aby o vyklizení bytu (na
dobu provádění úprav) rozhodl soud.
Vyklizení bytu však musí být opravdu
nezbytné, nemůže se jednat pouze
o nedůvodné svévolné rozhodnutí
pronajímatele.

O příspěvek na mobilitu
je třeba znovu žádat
Podle informace Úřadu práce České
republiky si někteří jeho klienti budou
muset v lednu 2016 podat novou žádost
o příspěvek na mobilitu.
K 31.12.2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu jak osobám, kterým
byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 a 2013 na základě držitelství
průkazu mimořádných výhod typu
ZTP a ZTP/P, tak i těm, kterým byl ve
stejných letech přiznán ve standardním správním řízení s posouzením
zdravotního stavu dle legislativy účinné do 31.12.2013 (čl. IV bod 2. zákona
č. 313/2013 Sb.).
Ti, jichž se tato změna týká, budou
o končícím nároku na příspěvek na
mobilitu informováni prostřednictvím informačního dopisu zaslaného
obyčejnou poštou. Jeho součástí bude
i nová žádost o příspěvek na mobilitu. Tu je nutné podat až po 1.1.2016
a nejpozději 31.1.2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna

2016. Vyplněnou a podepsanou žádost
lze podat osobně nebo zaslat prostřednictvím České pošty.
Žádost nelze podat před 1.1.2016 –
takto podaná žádost by musela být zamítnuta (v prosinci 2015 těmto klientům
stále trvá již dříve přiznaný nárok).
Zvláštní skupinu tvoří ti, kdo podali
žádost o příspěvek na mobilitu v roce
2013, ale jejichž řízení o přiznání
příspěvku bylo dokončeno až v roce
2014 – jich se nové podání žádosti
o příspěvek na mobilitu netýká. Úřad
práce ČR jim v prosinci 2015 zašle
oznámení o zahájení správního řízení
o přiznání této dávky.
Příspěvek na mobilitu může získat osoba starší 1 roku, která má
nárok na průkaz ZTP a ZTP/P,
přiznaný podle předpisů účinných
od 1.1.2014, a která se opakovaně
v kalendářním měsíci za úhradu
dopravuje nebo je dopravována.

Opilý na skútru

Autohlídka Městské policie zpozorovala v noci (ve 23.15 hodin) 26. října při průjezdu křižovatkou ulic K Lahovské a Cementářská v Lochkově značně „vrávorajícího“ jezdce na skútru stříbrné barvy. Strážníci ho neprodleně předepsaným
způsobem zastavili; kvůli důvodnému podezření na jízdu pod vlivem alkoholu,
nebo jiných návykových látek. Následně řidiče vyzvali k prokázání totožnosti
a podání vysvětlení – při rozhovoru byl přitom z jeho dechu silně cítit alkohol.
Při orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu byla u muže
naměřena hodnota 1,76 promile. Dále byla na místě provedena lustrace skútru
v policejní databázi odcizených motorových vozidel s negativním výsledkem.
Řidiče pod vlivem alkoholu si následně k dalším úkonům na místě převzala
hlídka Policie ČR z Místního oddělení Radotín.

Za volantem bez řidičského průkazu

V ulici Jarmily Novotné v Radotíně zpozorovala 11. listopadu ve 21.55 hodin
autohlídka Městské policie při běžné hlídkové činnosti vozidlo Škoda Felicia
červené barvy, projíždějící vysokou rychlostí směrem k autohlídce. Při přiblížení vozidla bylo patrné, že je řídí zjevně mladá osoba. Strážníci pojali důvodné
podezření, že řidič, vzhledem k věku, není vlastníkem řidičského oprávnění.
Rozhodli se proto vůz monitorovat a následně zastavit a zkontrolovat. Poté,
co auto zastavilo v chatové osadě Třešňovka u rodinného domku, vyzvali jeho
řidiče k předložení dokladů potřebných k řízení motorových vozidel. Řidič
předložil hlídce pouze osvědčení o registraci vozidla a občanský průkaz jako
doklad své totožnosti. Na dotaz hlídky odpověděl, že nevlastní řidičské oprávnění skupiny B. Lustrací v evidenci řidičů bylo zjištěno, že není vlastníkem
žádného řidičského oprávnění. Přivolaná hlídka Policie ČR z Místního oddělení
Barrandov provedla u řidiče orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Z důkladného prověření celé události na
místě vyplynulo, že matka mladého řidiče si byla vědoma toho, že její syn vozidlo uvedeného dne užíval. Vlastníkem vozidla dle evidence a dostupných údajů
z osvědčení o registraci vozidla je otec mladého řidiče, který hlídce potvrdil, že
mu vozidlo nebylo odcizeno. Celá záležitost byla následně po řádném zadokumentování předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení pro důvodné
podezření ze spáchání přestupku.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná ve středu 16.12.2015
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Volná pracovní místa. Úřad městské
části Praha 16 vyhlásil výběrová řízení
na obsazení dvou volných pracovních
pozic v Oddělení evidence obyvatel
a osobních dokladů Odboru občansko správního – vedoucí pracoviště
a referent/referentka. Nástup do pracovního poměru je v obou případech
stanoven od 4. ledna 2016. Zájemci
mohou podat přihlášky v termínu
do 16. prosince 2015 do 12.00 hodin.
Bližší informace jsou k dispozici na
Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná
místa, na úřední desce i na informačních tabulích v Radotíně.
Uzavírka U Malé řeky ve Zbraslavi.
Z důvodu konání tradiční akce
„Zbraslavské Vánoce“ dojde dne
19. prosince od 8.00 do 20.00 hodin
k uzavírce v ulici U Malé řeky (v úseku: Opata Konráda – čp. 624). Po tuto
dobu bude zobousměrněna jednosměrná část ulice K Přístavišti a část
ulice U Malé řeky. Pořadatelem akce
je Městská část Praha - Zbraslav.
Zvonohra uzavře ulice v Radotíně.
Z důvodu konání koncertu Pražské mobilní zvonohry dojde dne
26. prosince v době cca od 14.00 do
19.00 hodin k uzavírce ulic Václava
Balého, náměstí Sv. Petra a Pavla
a Loučanská (v úseku: Václava Balého – Felberova). Objízdná trasa je
vedena po trase Loučanská – Felberova – Ježdíkova. Pořadatelem akce je
Městská část Praha 16.
Potřebujete snímek z katastru?
Český Podací Ověřovací Informačn í Ná rod n í Ter m i ná l, tedy
Czech POINT, zavedl jako jednu
z p os le d n íc h s lu ž eb v yd áv á n í
ověřených snímků katastrální mapy.
Požádat o ně může kdokoliv, aniž by
měl k danému místu jakýkoliv vztah.
Tuto službu mohou využívat občané
například při stavebních řízeních
či oceňování nemovitostí. Za výpis
zaplatí žadatel 100 Kč.
Výměna parkovacích průkazů.
Stejně jako u ostatních dokladů, je
i u Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou potřeba zkontrolovat platnost a pokud možno
ještě před jeho vypršením si požádat
o jeho výměnu. Výměnu stávajících
průkazů zajišťuje Odbor sociální
Úřadu městské části Praha 16, a to
v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 18.00 hodin a v pátek
od 8.00 do 12.00 hodin. K vydání
nové parkovací karty je nezbytné
donést platnou průkazku ZTP nebo
ZTP/P, stávající označení a fotografii
o rozměrech 35 mm x 45 mm. Také
upozorňujeme, že parkovací průkaz
musí osobně podepsat buďto sám držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, popř.
jeho zákonný zástupce. Výměna je
prováděna zdarma.

Odstávka
systému osobních
dokladů
Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje,
že v souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech proběhne ve dnech
24. až 31. prosince celorepubliková
odstávka systému pro nabírání žádostí
o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání.
Odstávku si v y nut i ly technické
úpravy elektronických systémů, podmíněné legislativními změnami. Znamená to, že podávat žádosti o vydání
občanského průkazu a cestovního
pasu a předávat vyrobené doklady
bude možné na veškerých úřadech do
23. prosince 2015 (tento den bude úřad
v Radotíně otevřen do 12.00 hodin)
a pak znovu od pondělí 4. ledna 2016.
Po dobu odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc – za jeho vydání nebude vybírán správní poplatek.

