
Podnikatelé pozor! Podnikatelé, 
kteří máte vydán živnostenský list 
s předmětem podnikání „Vzducho-
technika, klimatizace (chlazení)“, 
urychleně sdělte živnostenskému 
odboru náplň Vaší činnosti.
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OBECNÉ ZÁSADY
  Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou 
v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlaso-
vého vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

- respektujte a snažte se získat informace z ofi ciálních zdrojů (rozhlas, 
televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnava-
tele apod.),

- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy,
- varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí,
- netelefonujte zbytečně – telefonní sít je v situacích ohrožení přetížena,
- nepodceňujte vzniklou situaci,
- pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím li-

dem,
- uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom 

záchrana majetku,
- uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní 

správy a samosprávy.
VAROVNÝ  SIGNÁL
   V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vte-
řin. Signál je vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje 
se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém 
vzniku.
Tón sirény                               Délka tónu               Význam
Kolísavý                                 140 vteřin                 Všeobecná výstraha
  Zvuk sirény vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha“, znamená vždycky 
nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné 
události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude 
nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat další opatření stanovená 
obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.
     Elektronické sirény, které jsou instalovány v záplavových oblastech a na ně-
kterých průmyslových objektech, předávají hlasové zprávy o vzniklé mimořádné 
situaci.
     Akustické zkoušky sirén budou oznamovány předem v hromadných informač-
ních prostředcích (v Praze probíhají každou první středu v měsíci ve 12.00 hod.).
   Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě 
signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tonem sirény 
po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). 
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.
KDYŽ  ZAZNÍ  SIRÉNA
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

1. Okamžitě se ukryjte
   -   vyhledejte ukrytí v nejbližší budově, tou může být výrobní závod, úřad-

kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům,
   -   jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte aut-

mobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
2. Zavřete dveře a okna
   - když jste v budově, zavřete dveře a okna, siréna může s velkou pravdě-

podobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin 
a jedů, uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoře-
ní.

3. Zapněte rádio nebo televizi
   - informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno 

obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích 
hromadných informačních prostředků,

   - v případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač 
na baterie, tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. 
elektronickými sirénami.

  Jak se má občan zachovat, ztratíli  
nebo je-li mu odcizen občanský prů-
kaz, popř. dojde-li k poškození nebo 
zničení občanského průkazu? Občan 
je povinen tuto skutečnost nahlásit 
na příslušném úřadě v místě svého 
trvalého pobytu. Pro občany hlášené 
k trvalému pobytu na územ Praha 5-  
Malá Chuchle, Praha 5 – Lahovice, 
Praha 5 – Zbraslav, Praha 5 – Lochkov, 
Praha 5 – Lipence a Praha 5 – Radotín 
je tímto místem Úřad městské čás-

  Účelem příspěvku na bydlení je 
přispět rodinám i jednotlivcům na ná-
klady spojené s bydlením. Žadatelem 
může být vlastník nebo nájemce bytu, 
jehož příjem spolu s příjmem osob 
s ním posuzovaných, tj. příjem rodiny, 
nedosahuje 1,6 násobku životního mi-
nima. Za rodinu se pro účely příspěvku 
na bydlení považují všechny osoby, 
které jsou v témže bytě hlášeny k trva-
lému pobytu. Vlastnictví nebo nájem 
bytu se prokazuje nájemní smlouvou 
nebo výpisem z katastru nemovitostí. 
Nezkoumají se skutečné náklady na 
bydlení, testuje se pouze příjem rodiny.  
Žadatel musí pravidelně každé čtvrt-
letí dokládat příjmy všech společně 
posuzovaných osob za předcházející 
čtvrtletí (např. v říjnu 2004  se doklá-
dají příjmy za 3. čtvrtletí 2004), nárok 
lze uplatnit 3 měsíce zpětně. Nárok na 
dávku se uplatňuje podáním žádosti na 

předepsaném tiskopisu u Úřadu měst-
ské části Praha 16, odbor státní sociál-
ní podpory, náměstí Osvoboditelů 732, 
Praha 5 – Radotín.
  Celkové životní minimum je součtem 
všech částek na osobní potřeby jednot-
livých členů domácnosti a jedné částky 
na společné potřeby. Měsíční částka 
potřebná k zajištění výživy a ostatních 
základních osobních potřeb: (částky 
uvedeny v Kč) pro dítě do 6 let 1690,-, 
od 6 do 10 let 1890,-, od 10 do 15 let 
2230,-, od 15 do 26 let (nezaopatřené 
dítě) 2450,-, pro ostatní občany 2320,-.
  Měsíční částka potřebná k zajištění  
nezbytných nákladů na domácnost 
(společných potřeb domácnosti): pro 
jednotlivce 1780,-, pro dvoučlennou 
rodinu 2320,-, pro tří nebo čtyřčlennou 
rodinu 2880,-, pro pěti a vícečlennou 
rodinu 3230,-.            

ho úřadu se vše daří v celku uspokojivě 
zvládat. V současnosti se v okrsku 
nachází  tři  skládky  se zeminou  a 
jeden vrak v chatové oblasti, ale i tyto 
negativní jevy se v nejbližší době od-
klidí. Dalším závažným problémem 
je projev vandalismu. Jedná se o po-
škozování sloupů veřejného osvětlení.  
Poškozených kry-
tů jsem oznámil 
25. Nešvarem je 
i nedovolené po-
lepování sloupů. 
V zimních měsí-
cích jsem musel 
řešit 5 stížností 
na protizákonné 
s p a l o v á n í  m a -
teriálu. V rámci 
zabezpečení veřejného pořádku pro-
vádím v součinnosti s úřadem pravi-
delné kontroly restauračních zařízení. 
Kontroly jsou zaměřeny na nedovole-
né podávání alkoholu mladistvým a 
dodržování zákonných podmínek pro 
provoz hracích automatů. Ve sledo-
vaném období nebyly zjištěny závady. 
Dalším nežádoucím jevem bylo pobí-
hání místních psů po obci. Majitelé psů 
byli důrazně upozorněni a výsledek 
se dostavil. Psi jsou nyní daleko lépe 
majiteli zabezpečováni proti volnému 
pobíhání. Na úseku dopravy byl ve 
sledovaném období řešen problém 
v ulici Do Borovin 202, jež se týkal 
necitlivého průjezdu nákladních vozi-
del zajíždějících na stavbu v sousedství 
kolem rodinného domu. V současné 
době největším problémem v dopravě 
je uzavírka  ulice Cementářské. Od 
počátku roku k dnešnímu dni jsem 
řešil celkem 285 přestupků v dopravě 
a 388 přestupků v oblasti veřejného 
pořádku.“

 Hranice okrsku jsou tvořeny spojnice-
mi: ulice K Cementárně, hranice katas-
trálního území MČ Praha 16 (Radotín) 

a ulicemi Vrážská 
a  P r v o m á j o v á . 
Územní odpovědnost 
za svěřený okrsek 
má jeden stráž-
ník okrskář, v sou-
časné době tedy já.  
V oblasti veřejného 
pořádku často  ře-
ším narušené vzta-

hy mezi sousedy. Naposledy například 
v ulici U Sanatoria a v ulici Pod Lahov-
skou. Dlouhodobými problémy jsou 
zakládání černých skládek, vypouště-
ní odpadních vod a vraky motorových 
vozidel na veřejném prostranství. 

K dnešnímu dni jsem od počátku roku 
řešil ve veřejném pořádku  celkem 76 
přestupků. V oblasti dopravy jsem se 
zaměřil na základě žádosti ÚMČ Pra-
ha 16 (Radotín) na dodržování hlavně 
zákazu zastavení. Jedná se o ulici 
Strážovská, Topasová, Prvomájová 
a Jaspisová. Složitá situace byla v ulici 
Strážovská, a to z důvodu výstavby 
kanalizačních přípojek a chodníků, 
kdy uzavírka trvala přibližně celý rok. 
Kromě toho pravidelně zabezpečuji 
přechod u školy a tím se snažím při-
spět k bezpečnosti dětí. K dnešnímu 
dni jsem od počátku roku v dopravě 
řešil celkem 337 přestupků. Úřed-
ní hodiny pro veřejnost jsou pro celý 
Radotín zabezpečovány na pracovišti 
Sídliště 1075 každou  středu v době od 
15.00 do 17.00 hodin.

  Rozloha území lochkovského okrsku 
je 272 ha. Čítá 182 domů, 218 bytů 
a počet obyvatel v něm je zhruba 550. 
Okrsek je ohraničen ulicí Ke Slivenci, 
chatovou oblastí Velká Chuchle, zva-
nou též Na Lípách, Slavičím údolím 
a Radotínskými skalami. Městská 
policie má k dispozici okrskovou 
služebnu  na ulici Cementářská 192, 
ve které jsou úřední hodiny každou 

středu od 15.00 do 17.00 hod. V ostatní 
době je možné telefonovat i na službu 
pro Prahu 16,  tel. 777 156 656, a to 24 
hodin denně. V tísni samozřejmě volej-
te l. 156. Pro ilustraci činnosti stráž-
níka Bártka uvádíme jeho hodnocení 
okrsku: „V uplynulém období  došlo 
ke dvěma krádežím. Obě tyto krádeže 
jsou  vyšetřovány orgány PČR. V sou-
časné době se především soustředím 
na eliminaci vzniku černých skládek a 
vraků. K dané problematice bych chtěl 
podotknout, že území potencionálního 
vzniku černých skládek je v mém okrs-
ku natolik rozsáhlé, že není v lidských 
silách zcela všemu na sto procent pře-
dejít. Domnívám se, že služební kolo, 
nebo motocykl by výrazně pomohl 
ve vylepšení hlídkové činnosti. Je 
smutné, že bezohlední „znečišťovatelé“ 
okolí Lochkova jsou často rychlejší a 
nezbývá vše alespoň urychleně ozna-
movat úřadu, podílet se na vlastním 
odstranění. Okolí obce se podařilo té-
měř vyčistit. Zvláště navážky starých 
pneumatik a starých dílů automobilů 
dělají starosti, ale za pečlivosti místní-

Okrsek č. 20 Radotín sever Praha 16
257 911 780, 737 925 388, 257 921 145,
777 156 656, e-mail: mpradotin@c-box.cz

Okrsek č. 26 Lochkov Praha 16
257 921 145, 257 912 851, 777 156 656
e-mail: mpradotin@c-box.cz

  Poradny pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy nabízejí bezplatnou 
(chcete-li anonymní) psychologickou, 
terapeutickou a sociální pomoc při ře-
šení problémů v oblasti mezilidských 
vztahů. Pracovníci poraden poskytují 
pomoc v závažných životních situa-
cích, do nichž se může dostat každý 
díky nečekaným změnám a zvýšeným 
nárokům života. Mohou to být neshody 
v partnerství, v rodině, mezigenerační 
problémy. Ale také osamělost, do-
mácí násilí, problémy v zaměstnání, 
problémy se sexuální orientací. Pra-
covníci poraden zaručují diskrétnost 
a povinnou mlčenlivost. V Praze je 
v současné době devět detašovaných 
pracovišť. Stálými pracovníky po-
raden jsou psychologové, většinou i 
sociální pracovníci, externě s porad-
nami spolupracují i další odborníci 
jako např. právníci. Základní služby 
jsou ve všech poradnách stejné. Není 
nutné doporučení, jen je třeba se pře-
dem telefonicky objednat a dohodnout 
si termín. Není důležité vaše bydliště, 

můžete si vybrat i poradnu mimo váš 
obvod. Některé poradny nabízejí mimo 
standardní služby některé specifi cké 
služby. Např. na Praze 6 jsou připra-
veni pracovat i s velmi malými dětmi, 
na Praze 9 mají rozšířené právní pora-
denství a poradenství pro klienty tzv. 
sexuálních menšin. V případě, že vám 
v poradně nemohou pomoci v řešení 
vašeho problému, dají vám kontakt na 
vhodné pracoviště. 
  Seznam poraden pro rodinu, manžel-
ství a mezilidské vztahy:
Poradna Praha 1, Rytířská 10, tel.: 
224 211 352,  Poradna Praha 2, Spy-
tihněvova 6, tel.: 222 562 234, Po-
radna Praha 3, Chelčického 39, tel.: 
222 581 311, Poradna Praha 5, Ján-
ského 2370/91, tel.: 251 610 402,  
Poradna Praha 6, Thakurova ul., tel.: 
233 334 411, Poradna Praha 8, Troj-
ská 8/46, tel.: 284 686 582, Poradna 
Praha 9, Šromova 861, tel.: 281 915 019, 
Poradna Praha 11, Nad Opatovem 
2140, tel.: 272 941 396, Poradna Praha 
12, Daškova 3073, tel.: 241 774 647.

Omluva. V minulém čísle došlo v rub-
rice „MP se představuje“  k záměně 
fotografi í, kdy místo podobenky stráž-
níka Aleše Koziara byla zveřejněna 
tvář jeho kolegy Miloše Behenského. 
Za náš omyl se oběma strážníkům i 
všem čtenářům omlouváme.

Během listopadu bude zahájen 
pilotní projekt zavedení tříděného 
sběru nápojových kartonů – krabic 
od mléčných výrobků, džusů, vín 
apod., o kterém budete v brzké době 
informováni speciálním letákem ve 
své schránce. Kontejnery o objemu 
240 litrů a s označením „NÁPOJOVÉ 
KARTONY“ jsou ve správním obvodu 
Praha 16 umístěny prozatím pouze  v 
Radotíně (12 stanovišť) a na Zbraslavi 
(15 stanovišť). Magistrátem hl.m.Pra-
hy byla vytipována místa, kde se před-
pokládá nejvyšší výtěžnost. Žádáme 
spoluobčany, aby do nově umístěných 
kontejnerů odkládali pouze prázdné, 
vypláchnuté a stlačené nápojové kar-
tony. Do projektu jsou rovněž zařazeny 
sběrné dvory.

Po rekonstrukci Lahovického mostu 
nebylo osazeno zpět do té doby funkč-
ní světelné signalizační zařízení (SSZ) 
na křižovatku Výpadová – výjezd zpod 
Lahovického mostu. Důvodem je neza-
hrnutí umístění SSZ do rekonstrukce a 
tedy fi nanční nepokrytí jeho výstavby. 
Nové semafory jsou ale nutné, což 
dokázal i zkušební provoz stavby. 
Proto starostka Městské části Praha 16 
zaslala dopis pražskému radnímu pro 
dopravu Šteinerovi, aby se zasadil o 
výstavbu SSZ v co nejbližším možném 
termínu.
Linka městského autobusu č. 245, 
která je okružní trasou z Nádraží 
Radotín do Otěšínské ulice a zpět, je 
v provozu celoročně. Uvádíme tak 
na pravou míru nepřesné informace, 
kdy se někteří občané domnívali, že 
autobus bude jezdit jen od jara do 
podzimu.   
V ulici K Cementárně mezi Radotí-
nem a Lochkovem dochází opakovaně 
k zanášení komunikačního příkopu a 
následnému vytékání vody na vozov-
ku, což je zvláště v zimním období 
velice nebezpečné. Proto na přelomu 
října a listopadu provedla Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy čištění 
tohoto příkopu. 
V Lipencích pokračuje rekonstruk-
ce ulice Jílovišťské. Poté, co Stavby 
silnic a železnic a.s. dokončily horní 
část komunikace (mezi ulicemi Na 
Lhotkách a Ke Štěrkovně) a provedly 
přípravné práce ve zbylých úsecích 
(přeložky silových a slaboproudých ka-
belů, výstavba opěrných zdí), zahájily 
5. listopadu opravu nejspodnějšího 
části mezi ulicemi U Lip a U Žlábku. 
Tento úsek Jílovišťské ulice by měl být 
hotov již o Vánocích.
V Lahovičkách byla zahájena dlouho 
očekávaná stavba kanalizace, a to v uli-
cích K Sádkám, K Závodišti, Na Staré 
a K Zahradám. Do konce listopadu 
bude dokončena část prvních tří jme-
novaných komunikací, v ulici K Za-
hradám skončí v letošním roce práce 
do 23.12. Objízdné trasy jsou řádně 
značeny, komplikovaná je objížďka do 
ulice K Závodišti: vede po polní cestě 
mezi přístavem a závodištěm.

Mimoúrovňové křížení silnice 
I/4 Strakonická (MÚK): V prostoru 
Malé Chuchle, v bezprostřední blíz-
kosti ČS PHM Aral, byla povolena 
dopravní stavba mimoúrovňové kři-
žovatky včetně místní komunikace, 
účelových komunikací a souvisejících 
sítí technického vybavení stavby, která 
umožní odbočení do Malé Chuchle ve 
směru od Strakonic a připojení Malé 
Chuchle ve směru do Prahy. MÚK je 
začleněno do místního dopravního 
systému území a navazuje na již ro-
zestavěnou komunikaci podél trati ČD 
mezi Malou a Velkou Chuchlí. 

předloží příslušné vysokoškolské 
diplomy s uvedeným titulem. Dalším 
dokladem, který je třeba předložit jsou  
rodné listy dětí do patnácti let (pokud 
občan žádá o zapsání dětí mladších 
patnácti let do občanského průkazu). 
Dále musí občan předložit jednu foto-
grafi i z poslední doby v čelním pohle-
du o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.
  Občan dále na úřadě v Radotíně 
vyplní tiskopis ohlášení ztráty, odci-
zení nebo zničení občanského průkazu 
a žádost o vydání nového občanského 
průkazu. Za ztracený, odcizený nebo 
zničený občanský průkaz je občanovi 

vystaveno potvrzení o občanském prů-
kazu, kterým se prokazuje v případě 
potřeby po dobu, než je mu po těchto 
událostech vystaven nový občanský 
průkaz.
  U Policie České republiky může 
občan nahlásit pouze odcizení občan-
ského průkazu a to v místě, kde k odci-
zení došlo, tzn. na nejbližším oddělení 
Policie České republiky.
 Veškeré údaje o občanských průkazech 
jsou k dispozici na webových stránkách Mi-
nisterstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz.

ti Praha 16, úsek evidence obyvatel 
a osobních dokladů, který sídlí na 
adrese Praha 5 – Radotín, Nám. Osvo-
boditelů 21. Úřední hodiny jsou v pon-
dělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hod. 
a od 13.00 do 17.30 hod., v úterý 
a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.
  Pro vyřízení nového občanského prů-
kazu jsou potřebné tyto doklady: rodný 
list, doklad o rodinném stavu (oddací 
list, rozvodový rozsudek s vyznačenou 
právní mocí, úmrtní list partnera; svo-
bodný občan doklad o rodinném stavu 
nepředkládá). Pro zapsání vysokoškol-
ského titulu, vědecké hodnosti, občan 


