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Odemkly se vody Biotopu...
Venkovní posilovna
Dalším projektem, který radotínská
radnice dokončila, je venkovní posilovna
pro všechny věkové kategorie. Nachází
se v sousedství Biotopu a jde zatím o šest
přístrojů, které jsou veřejně přístupné na
radotínské straně Berounky.
„Venkovní posilovna je součástí
naší koncepce úpravy okolí Berounky
a její přeměny v relaxační zónu pro
radotínské občany,“ uvedl Mgr. Miroslav Knotek, který je zároveň předsedou správní rady Radotínské o.p.s.,
a dodal, že na základě zpětné vazby

od místních oby vatel, mimo jiné
i na facebookovém profilu Městské
části Praha 16 (www.facebook.com/
praha16.eu), bude posilovna pod širým nebem doplněna o dva další prv-

ky, hrazdu a bradla. Prvky od německé
firmy Josla Fitpark pořídila radnice za
cenu 200 tisíc korun (bez DPH).
„Relaxační zóna u Berounky, která
začíná právě Biotopem, jde přes sousední, právě instalovanou venkovní
posilovnu a končí projektem s názvem
Místo u řeky, jehož stavba bude zahájena v červnu 2015. Podle předpokladů by
měla být hotová do poloviny září. Biotop
se během loňské sezóny stal hitem nejen
pro široké spektrum lidí z Radotína, ale
i z okolí. Rovněž jsme minulý rok získali
celou řadu potřebných zkušeností vyplývajících z provozu
koupaliště, a proto
jsme v letošním roce
například rozšířili parkovací plochy o dalších
28 míst na celkový
počet 75 jen v areálu
biotopu a základní
školy. I nadále však
bude probíhat kampaň pro návštěvníky
koupa liště, kteří
c htějí př ije t auto mobilem, na využití
záchytných parkovišť
u sportovní haly a u bistra U Ondřeje
tak, aby problémy s dopravou v okolí
Biotopu byly co nejmenší,“ říká starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Poradna k problémům s bydlením
Vzhledem k tomu, že téměř každý někdy zažívá nepříjemnosti týkající se bydlení, někdo i jako nájemník, rozšiřuje
dTest činnost bezplatné spotřebitelské
poradny i na oblast nájemních vztahů.
Kdo není právník, není si obvykle
jistý, umí-li sepsat či zkontrolovat
nájemní či podnájemní smlouvu,
žádost o provedení opravy majitelem
u pronajatých prostor, žádost o slevu
z nájmu či dohodu o skončení nájmu
bytu nebo rovnou jeho výpověď.
Poradna dTestu se proto nyní
zaměřuje více i na oblast nájemních
a dalších smluvních vztahů souvisejících s bydlením. Tato problematika
zahrnuje i práva v energetice (dodávky
elektřiny či plynu), v telekomunikacích
(pevná linka, kabelová televize či internet) a v neposlední řadě finanční služby
(pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu). „Poradenství poskytujeme bezplatně, za volání
platíte pouze cenu běžného hovorného
podle vašeho tarifu.“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Jaké problémy mohou lidé prostřednictvím poradny například řešit? „Základním právem nájemce je nerušené
užívání bytu, společných prostor a zařízení domu. Pokud si nájemce pronajal byt a následně mu bylo užívání
bytu značně ztíženo z důvodu
zaneseného topení během tuhých
mrazů, má právo požadovat přiměřenou slevu z nájmu. Nájemce
ovšem musí vadu oznámit pronajímateli a ten by ji měl bez zbytečného odkladu odstranit,“ uvádí
příklad Lukáš Zelený. Pokud pronajímatel nereaguje dostatečně
rychle, může nájemce provést opravu
sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Zároveň může
požadovat slevu z nájemného za dobu,
kdy nemohl byt řádně užívat.
Máte-li podobný problém související
s bydlením či nájemními vztahy,
můžete se obrátit na poradnu dTestu
na telefonním čísle 299 149 009.
Je v provozu každý všední den
od 9 do 17 hodin.

Pěstounská péče

Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou v yspělost sa mo schopno
v y jád řit svobodně svůj názor, je třeba před svěřením do pěstounské péče
vzít na jeho názor zřetel.
Pěstounská péče může být změněna na poručnickou péči v případech, kdy rodiče dítěte zemřeli, byli
zbaveni rodičovské zodpovědnosti,
rodičovská zodpovědnost jim byla
omezena nebo jim byl pozastaven
v ýkon rodičovské zodpovědnosti
či je omezena jejich svéprávnost.
Pěstounská péče vzniká rozhodnutím
soudu a jedině soud může také rozhodnout o jejím zrušení. Může tak
učinit pouze ze závažných důvodů,
vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun.
Pěstounská péče zaniká dosažením
zletilosti dítěte. V případě svěření dítěte do pěstounské péče je pěstoun povinen podporovat styk dítěte
s jeho původní rodinou a osobami
dítěti blízkými. Je-li dítě umístěno
rozhodnutím soudu v ústavní výchově
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v pěstounské péči
na přechodnou dobu, případně pokud
s tím rodiče souhlasí, může být dítě
rozhodnutím soudu dočasně svěřeno
do péče osoby, která má zájem stát se
pěstounem. Nebude-li do tří měsíců
od právní moci rozhodnutí o svěření
dítěte do dočasné péče zahájeno řízení
o svěření dítěte do pěstounské péče,
pozbude rozhodnutí o dočasném svěření do pěstounské péče právní účinky.

Pěstounská péče je podle občanského
zákoníku forma náhradní rodinné péče,
při které pěstoun o dítě osobně pečuje
a je zodpovědný za jeho výchovu.
Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový
poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem,
tak jak je tomu v případě osvojení.
Pěstoun má právo zastupovat dítě
a spravovat jeho záležitosti jen
v běžných věcech a nemá vyživovací
povinnost k dítěti. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení
cestovního dokladu) musí požádat
o souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soud. Pokud je pěstoun
přesvědčen o rozporu mezi zájmem
dítěte a rozhodnutím jeho zákonného
zástupce, může se domáhat rozhodnutí soudu.
Jedná se o státem podporovanou
formu náhradní rodinné péče, která
by měla dle nové právní úpravy
dávek pěstounské péče zajišťovat
hmotné zabezpečení dítěte a zároveň se zohledněním náročnosti této
péče poskytovat adekvátní odměnu
pěstounům. Dítě může být svěřeno
do pěstounské péče fyzické osobě
nebo do společné pěstounské péče
manželů. Současná právní úprava
platná od 1.1.2013 výslovně stanovuje
jako určující hledisko pro svěření do
pěstounské péče zájem dítěte. Pěstounská péče má ze zákona přednost
před péčí o dítě v ústavním zařízení.
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Program Čistá energie Praha pro rok 2015
Podporu projektů přeměny topných
systémů a využití obnovitelných zdrojů
energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy
schválila Rada hl. m. Prahy v Programu Čistá energie Praha.
Cílem dotačního programu je motivovat vlastníky či nájemce bytových
objektů k přeměně původních topných
systémů na ekologicky příznivější
nebo k využití obnovitelných zdrojů
energie.
Možnost získání dotace se týká
všech fyzických osob s občanstvím
č len s kého s t át u EU a pr áv n ických osob se sídlem na území ČR,
které vlastní nebo užívají na území
hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě
zprovozní ekologický zdroj v termínu
od 1.9.2014 do 30.9.2015. Lhůta pro
podání žádosti je vymezena termínem 8.6.-30.9.2015.
Dotace se vztahuje na:
a) přeměnu neekologického topného
systému ve prospěch topného plynu
nebo elektřiny, případně přechod
na centrální zásobování teplem;
b) náhradu neekologického topného systému ve prospěch obnovitelného zdroje energie (např.
tepelná čerpadla);
c) náhradu ekologického topného
systému systémem využívajícím
obnovitelný zdroj energie (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů), pokud na původní zdroj nebyla v posledních
deseti letech poskytnuta dotace;
d) náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla
typu WAW apod.) vytápěním
centrálním (elektrický nebo plynový kotel), pokud na původní
topidla nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;
e) rekonstrukci plynového vytápění
ve prospěch zdrojů s vyšší účin-

ností - výměna původního plynového kotle za nový (plynový
či elektrický), pokud na původní
kotel nebyla v předchozích deseti
letech poskytnuta dotace;
f) ohřev vody a přitápění solárními
kolektory;
g) v y užití obnovitelného zdroje
energie v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty).
Dotace se nevztahuje na:
a) topný systém využívající topný
plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě;
b) přechod z centrálního zásobování teplem na jakoukoliv jinou
formu vytápění;
c) topný systém, který konstrukčně
umožňuje spalovat i neekologická paliva;
d) mobilní klimatizační jednotky;
e) ekologický zdroj, na který byla
přidělena dotace z jiného dotačního titulu.
Dotaci lze v rámci bytu přidělit pouze na jeden zdroj v rozmezí deseti let.
Dotace budou poskytovány pouze do
vyčerpání finančních prostředků – pro
rok 2015 je v rozpočtu hl. m. Prahy na
tento účel vyčleněna částka 18 mil. Kč.
Na dotaci není právní nárok.

Další informace o pravidlech, formulář pro podání žádosti, seznam
dokladů, které je třeba doložit,
a vzorová smlouva, uzavíraná mezi
žadatelem a hl. m. Prahou, jsou
k dispozici na webových stránkách
w w w.portalzp.praha.eu v sekci
Energetika a ŽP. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové
adrese dotace.topeni@praha.eu. Informace i formuláře žádosti poskytuje i Oddělení životního prostředí
ÚMČ Praha 16, tel.: 234 128 430.

Rvačku odnesla výloha

Telefonické oznámení roztržky mezi hosty Tipsportu a poškození skleněné výlohy,
které přišlo na služební mobilní telefon, prověřovala 24. dubna v 7.00 hod. autohlídka Městské policie. Strážníky po příjezdu na místo kontaktovala obsluha provozovny, která ve shodě s několika hosty uvedla, že aktér celé události je již pryč
a utíkal ulicí Na Betonce. Po propátrání okolních ulic zahlédla hlídka v ulici Strážovská muže odpovídajícího popisu – potácel se a krvácel z pravé ruky. Strážníci
ho vyzvali k podání vysvětlení a prokázání totožnosti. Muž uvedl, že v Tipsportu
byl, měl roztržku s hosty a poškodil výlohu. Přivolaná hlídka Policie ČR z místního oddělení Radotín si na místě celou záležitost převzala k dořešení.

Opilý lezl do paddocku

Na služebnu jízdní skupiny Městské policie ve Velké Chuchli přišla 26. dubna
v 17.20 hod. žena a sdělila, že v areálu Dostihového závodiště silně podnapilý
muž narušuje probíhající akci „Dostihový den“ vulgárními projevy s následným
pokusem o fyzické napadení pořadatelů. Hlídka jízdní skupiny při prověřování
oznámení nalezla na základě označení oznamovatelkou muže u paddocku. Ten se,
s hrubě vulgárním vyjadřováním, pokoušel překonat oplocení paddocku, v němž
probíhala přehlídka koní před dostihem. Vzhledem k tomu, že hrozila jeho možná
fyzická újma a zjevně narušoval veřejný pořádek, použila hlídka donucovací prostředky – hmaty a chvaty. Muž byl sveden na zem a následně za pomoci odváděcí
páky na obě ramena odveden k nedaleké stáji pro koně. Po dobu zákroku muž
strážníky opakovaně slovně vulgárně napadal. U stáje se muž již uklidnil, nevykazoval známky agresivního jednání, bylo tedy upuštěno od použití donucovacího
prostředku a muž se samovolně posadil na zem. Byl vyzván k prokázání totožnosti, což odmítl s tím, že žádné doklady u sebe nemá, a opět začal hlídku vulgárně
napadat. Následně došlo k vyostření celé situace, muž se pokusil nakopnout jednoho ze strážníků. Po pokusu o fyzické napadení byl použit donucovací prostředek –
služební pouta a provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu
v dechu s pozitivním výsledkem 1,70 promile. Přivolaná hlídka Policie ČR z místního oddělení Barrandov provedla lustraci s následným ověřením totožnosti. Po
řádném zadokumentování celého incidentu, včetně pořízeného videozáznamu,
byla celá záležitost pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku
a podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití předána k dořešení
příslušnému správnímu orgánu.

Popíjeli před obchodním centrem

Autohlídka Městské policie prověřovala 18. května ve 14.15 hod. telefonické
oznámení, podle něhož mělo několik osob popíjet alkoholické nápoje na veřejném prostranství na nám. Osvoboditelů v okolí OC Berounka, kde je to obecně
závaznou vyhláškou hl. m. Prahy zakázáno. Hlídka po příjezdu na místo zpozorovala čtyři osoby, z nichž jedna opakovaně požívala alkoholický nápoj. Hlídka
muže vyzvala k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Vzhledem k tomu,
že muž odmítl prokázat totožnost i poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu
prokázání, byl následně předveden na místní oddělení Policie ČR v Radotíně,
kde byla provedena lustrace s následným ověřením totožnosti. Muž se poté ke
spáchání přestupku doznal, ale odmítl ho na místě řešit s hlídkou v blokovém
řízení. Proto byla celá záležitost, včetně pořízeného důkazního videozáznamu,
předána k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
se koná v pondělí 22.6.2015 od 17.00 hodin
v radotínském Kulturním středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Aktualizovaný přehled lékařů. Seznam
radotínských lékařských praxí a zdravotnických zařízení v Městské části Praha 16,
s veškerými kontakty na praktické lékaře
nejen pro dospělé, děti a dorost, ale i na
specialisty, veterináře, lékárny a Pečovatelskou službu Praha – Radotín, byl na radničním webu nově doplněn o jejich ordinační
hodiny. Přehled platný k 15.4.2015 je zveřejněn na www.praha16.eu v sekci Městská
část - Zdravotnictví, sociální služby.
Z ávo d automobi lů do v rc hu . D ne
20. června v době mezi 8.00 a 18.00 hodin
budou zcela uzavřeny ulice Na Cikánce
a K Zadní Kopanině kvůli sportovní akci
„Závod automobilů do vrchu“ pořádané
Sdružením českého autosportu. Objížďka
je vedena obousměrně po trase: K Zadní
Kopanině – K Austisu – Ke Smíchovu –
K Lochkovu – Ke Slivenci – Cementářská –
K Cementárně a Na Cikánce. Provoz BUS
MHD bude zachován.
Downhill skateboarding. Závod s tímto názvem uzavře ulice Do Chuchle, K Homolce
a V Dolích (v úseku: K Lochkovu – Starochuchelská) dne 26. června (14.00-18.00 hodin)
a 27. a 28. června (7.00-18.00 hodin). Objízdná trasa je vedena ulicemi Na Hvězdárně –
K Lochkovu. Pořádá Czech Gravity Sports
Association o.s.
Czech Bigman. 4. července bude uzavřen
jízdní pás v ulici Strakonická pro směr do
centra Prahy, v úseku: Na Baních – přemostění do Malé Chuchle, kvůli závodu
v dlouhém triatlonu „Czech Bigman“ pořádaném R TEAMem. Objížďka je vedena
po trase Strakonická – Na Baních – Elišky
Přemyslovny – Zbraslavské náměstí a dále
na Komořany po trase Žitavského – most
Závodu Míru – Komořanská, pro směr
do centra po Pražském okruhu nebo ulicí
K Přehradám – Strakonická (odbočovací
pruh) – Výpadová – Přeštínská – Radotínská – Mezichuchelská – nadjezd nad
Strakonickou – Strakonická.
Závod horských kol. 25. července od
11.00 do 17.00 hodin budou úplně uzavřeny ulice K Cementárně a Pod Klapicí
(v úseku: V Sudech – náměstí Osvoboditelů) a ulice Radotínská (v úseku:
Přeštínská – Dostihová). V době startu
závodu horských kol „Praha – Karlštejn
Tour 2015“ pořádaného Bike for Life bude
v době 11.30-12.30 hodin uzavřena ulice
Vrážská (v úseku: Přestínská – U Jankovky) včetně křižovatky s Přeštínskou.
Provoz BUS MHD nebude omezen.
Objížďka je vedena po trase: Výpadová –
Strakonická – Pražský okruh.
Upozornění pro autodopravce. Podnikatelé, kteří provozují dopravu velkými
vozidly, jsou podle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, povinni nejpozději do
31. července doložit živnostenskému úřadu finanční způsobilost. Nevztahuje se na
podnikatele, kteří provozují silniční dopravu pro vlastní potřeby a silniční motorovou dopravu pro cizí potřeby prostřednictvím tzv. malých vozidel.
P r á z d n i n o v ý p r o v o z k n i h o v n y.
Od 1. července do 31. srpna 2015 bude Místní knihovna Radotín otevřena vždy v pondělí a ve čtvrtek, otevírací doba v tyto dny
zůstává 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin.
Odstávky v dodávkách teplé vody.
Pražská teplárenská LPZ, a. s. plánuje
kvůli rekonstrukcím, připojování nových zákazníků, plánovaným opravám
a údržbě přerušení dodávek energie pro
ohřev teplé vody. Termín pro Radotín
je letos 23. až 24. červenec, pro Zbraslav
27. až 29. červenec.
Mobilní Pražská plynárenská. V dodávkovém automobilu Fiat Ducato zaparkovaném na parkovišti ÚMČ Praha 16, náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Radotín, bude v těchto termínech ve druhém pololetí roku
2015 umístěna mobilní kancelář Pražské
plynárenské, a.s.: 9.7. (8.00-11.00 hod.), 17.8.
(10.30-13.30 hod.), 22.9. (12.00-14.30 hod.),
2.11. (14.30-17.00 hod.) a 8.12. (8.00-11.00 hod.).
Mobilní kancelář poskytuje zejména služby k zahájení, převodu a ukončení odběru
zemního plynu, změny smluvního vztahu
(způsobu placení, zasílací adresy, jména
atd.), převzetí reklamace, výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru a také informace k otázkám souvisejícím s dodávkami
zemního plynu.

