
Invalidé
   Automobil může být označen jako 
vozidlo přepravující osobu těžce 
postiženou nebo těžce pohybově 
postiženou pouze tehdy, řídí-li nebo 
je-li ve vozidle přepravována taková 
osoba. Povinností je také prokázání 
přiznaných mimořádných výhod této 
osoby na výzvu policisty nebo stráž-
níka. Tím se eliminuje zneužívání in-
validních označení jejich příbuznými 
a známými.
   Změna úpravy se týká i vyhrazení 
parkovacího místa pro invalidu. Nově 
je zřetelně řečeno, že silniční správní 
úřad může vydat povolení o zřízení 
takového místa v místě bydliště po-
stiženého (§ 67 odst. 8 novelizovaného 
zákona č. 361/2000 Sb.). Na vyhrazení 
parkovacího místa tedy v žádném pří-
padě není právní nárok.
Cyklisté
   Jak jsme se již zmínili v minulém 
čísle, musí mít cyklisté za snížené vi-
ditelnosti rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu; přerušované 
světlo bílé barvy je možné použít jen 
tehdy, je-li vozovka dostatečně a sou-
visle osvětlena. Zadní svítilna musí být 
červené barvy a může trvale svítit či 
blikat bez ohledu na osvětlení silnice.
Kamiony
  Často diskutovanou novinkou je 
„zákaz předjíždění kamionů na dálni-
cích“, tedy zákaz užití jízdního pruhu 
nejbližšího k levému okraji vozovky 
pro nákladní automobily o celkové 

hmotnosti nad 3,5 t a jízdních souprav 
o celkové délce přesahující 7 m (§ 12 
odst. 4). Ani u komunikací se třemi 
souběžnými jízdními pruhy však tato 
vozidla nesmějí předjíždět, pokud by 
tímto manévrem omezila v jízdě ostat-
ní vozidla svou výrazně nižší rychlostí 
jízdy (§ 36 odst. 4). Ihned po schvá-
lení novely se objevily hlasy, že do 
1. července bude snaha prosadit zruše-
ní tohoto ustanovení.
Průjezd pro pohotovostní vozidla
   Zcela nové ustanovení. Na dálnicích 
a rychlostních silnicích jsou řidiči 
povinni v případě vzniku kolony stojí-
cích vozidel vytvořit mezi sebou jeden 
průjezdný jízdní pruh o minimální 
šíři 3 m pro průjezd vozidel s právem 
přednostní jízdy. Pokud jsou pruhy tři 
či více, platí tato povinnost pro řidiče 
jedoucí v levém a středním, resp. ve 
středních jízdních pruzích.
Pravomoci policie, zabránění v jíz-
dě, kauce
   Obecní policii a celníkům ve stejno-
kroji je dána pravomoc kontrolovat ři-
dičský průkaz i osvědčení o registraci 
vozidla. Na rozdíl od Policie ČR však 
nadále nemohou kontrolovat pojištění 
vozidla, osvědčení o profesní a zdra-
votní způsobilosti.
   Pravomocí strážníků obecní policie 
je zastavení vozidla, jehož řidič nebo 
přepravovaná osoba je podezřelá ze 
spáchání přestupku týkajícího se bez-
pečnosti silničního provozu. Zastavit 
vozidlo může i celník ve stejnokroji 
při výkonu činnosti v rámci svých 

oprávnění.
   Novým nástrojem proti bezohled-
nosti na silnicích je pravomoc obecní 
policie měřit rychlost vozidel i mimo 
území své obce a z výše uvedeného 
vyplývající i oprávnění vozidla ihned 
zastavovat a řidiče pokutovat.
   Nově se zavádí institut „zabránění 
v jízdě“, kdy policista může řidiči 
přikázat odstavit vozidlo na vhodném 
místě, zabránit mu použitím technic-
kému prostředku („botičkou“) v jízdě 
nebo odtáhnout vozidlo, pokud jde 
o viníka vážné dopravní nehody nebo 
toho, kdo byl účastníkem nehody 
a z místa ujel, řídil vozidlo pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky 
nebo se odmítl podrobit zkoušce na 
alkohol a návykové látky, řídil vozi-
dlo, aniž by byl držitelem řidičského 
oprávnění příslušné skupiny nebo 
podskupiny nebo měl uložen zákaz 
řízení motorových vozidel, a konečně 
tehdy, pokud je podezřelý ze spáchání 
dopravního přestupku a je důvodné 
podezření, že se bude vyhýbat ří-
zení či nesložil kauci jako záruku 
(kauce může být ve výši od 5000 do 
50 000 Kč, nejvýše však do výše hro-
zící sankce za spáchaný přestupek).
   V těchto případech může policista 
také zadržet řidičský průkaz (s výjim-
kou podezření z vyhýbání se řízení) 
a celou věc pak bude řešit příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností (v Praze Magistrát hl. m. Prahy).  
   Strážníci obecní policie výše uve-
dená oprávnění nemají, pokud ale na-
stane skutečnost, pro niž lze zabránit 
řidiči v jízdě, jsou povinni přivolat 
policii a řidič je povinen setrvat na 

místě do jejího příchodu.
   Velký přínos zabránění v jízdě a za-
držení řidičského průkazu je zřejmý: 
okamžitý postih na místě, který je 
zvláště u řidičů-chronických hříšníků, 
kteří nechodí na úřady a nepřebírají 
zásilky, a také u cizinců často jedinou 
možností, jak řidiče vůbec postihnout 
(resp. donutit ho, aby v České republi-
ce setrval do vyřešení případu).
Odpovědnost provozovatele   
   Další změnu si vyžádala praxe; 
situace, kdy byl předvoláván kvůli 
přestupku provozovatel vozidla, který 
sdělil, že uvedený přestupek nespá-
chal, neboť vozidlo v té době neřídil, 
avšak s odkazem na svá zákonná práva 
odmítl uvést, kdo byl řidičem. Takové 
případy se pak složitě dokazovaly, 
navíc s ohledem na šibeniční roční 
lhůtu na pravomocné vyřešení delik-
tu. Nyní provozovatel vozidla nesmí 
přikázat nebo svěřit samostatné řízení 
vozidla osobě, o které nezná údaje 
potřebné k určení její totožnosti. Na 
výzvu policie a příslušných úřadů je 
provozovatel povinen sdělit totožnost 
řidiče vozidla podezřelého z porušení 
ustanovení zákona. Neuposlechnutí 
znamená postih až 50 000 Kč.
Dopravní nehody
   Zvyšuje se hranice, při níž jsou 
účastníci nehody povinni přivolat 
policii, a to z 20 na 50 tisíc korun; 
pokud je škoda nižší než 50 000 Kč, 
účastníci se mezi sebou dohodnou 
na míře účasti na způsobení vzniklé 
škody, při nehodě nikdo nezemřel ani 
nebyl zraněn a nehodou nebyla poško-
zena pozemní komunikace, obecně 
prospěšné zařízení nebo životní 
prostředí, policii není povinné volat.

   V roce 2006 končí čtyřleté období 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Volby byly vyhlá-
šeny prezidentem republiky, který 
stanovil dny jejich konání na pátek 
2. a sobotu 3. června 2006. Hlasování 
bude probíhat v pátek od 14.00 do 
22.00 hodin. Druhý den voleb začíná 
hlasování v 8.00 hodin a končí ve 
14.00 hodin.
   Podmínky výkonu volebního práva 
a organizace voleb jsou upraveny zá-
konem č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky, a o změ-
ně a doplnění některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů.  
  Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb, tj. 3. června 2006, dosáhl věku 
nejméně 18 let. Voliči jsou zapsáni ve 
stálých seznamech voličů, popřípadě 
ve zvláštních seznamech.
   Hlasovací lístky budou dodány všem 
voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb, tj. do úterý 30. května. Pokud 
by volič ve své poštovní schránce 
hlasovací lístky nenašel, obdrží je 
v průběhu voleb v příslušné volební 
místnosti.
  Každý volič může být zapsán pouze 
v jednom seznamu voličů. Každý 
volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. V prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků nesmí být 
nikdo přítomen zároveň s voličem, 
a to ani člen okrskové volební komise. 
S voličem, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho 
upravit a vložit do úřední obálky. 
   Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní 

úřad a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k vo-
liči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky. Při hlasování postupují 
členové volební komise tak, aby byla 
zachována tajnost hlasování. 
   Jestliže se bude fyzická osoba v době 
voleb do Poslanecké sněmovny v roce 
2006 zdržovat v zahraničí, má právo 
volit a hodlá hlasovat na tamním za-
stupitelském úřadě, má dvě možnosti, 
jak postupovat. Možnost je odvislá do 
určité míry od charakteru jejího poby-
tu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý, 
či krátkodobý. Vzhledem k obsáh-
losti výkladu uvedeme pouze případ  
krátkodobého pobytu v zahraničí. Za 
těchto podmínek je vhodnější volit 
při volbách do Poslanecké sněmovny 
v zahraničí na zastupitelském úřadě 
na voličský průkaz, který voliči vydá 
na základě ustanovení § 6a zákona 
o volbách do Parlamentu obecní úřad 
v místě jeho trvalého pobytu, v jehož 
stálém seznamu voličů je zapsán (více 
viz Voličské průkazy).

Voličské průkazy
   Volič, který se nebude zdržovat v do-
bě voleb ve volebním okrsku v místě 
svého trvalého pobytu, avšak bude po-
bývat na území České republiky, může 
hlasovat za podmínek stanovených 
zákonem o volbách do Parlamentu, na 
voličský průkaz v jakémkoliv okrsku 
na území České republiky nebo v ja-
kémkoliv zvláštním volebním okrsku 
při zastupitelském úřadu v zahraničí.
   O voličský průkaz si může volič 
požádat písemně či osobně na pří-

dokladem totožnosti, si může volit 
požádat na příslušném úřadu městské 
části, a to až do okamžiku uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. do stře-
dy 31. května 2006 do 16.00 hod. 
 Voličské průkazy budou od 
18. května 2006 vydávány osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo bude průkaz voliči za-
slán na jím uvedenou adresu v žádosti 
o voličský průkaz.
   V této souvislosti doporučujeme, 
aby si voliči včas zkontrolovali, zda 
budou jejich osobní doklady v době 
voleb platné. 

slušném úřadu dle místa trvalého 
pobytu. Písemné podání musí být 
opatřeno úředně ověřeným podpisem 
voliče a doručeno nejpozději do pátku 
26. května 2006 na adresu úřadu (viz 
Malý příruční adresář úřadů „šest-
náctky“ na straně 4). V žádosti musí 
být uvedena adresa, kam má být volič-
ský průkaz zaslán. Osobně s platným 

Omezení na oddělení osobních 
dokladů. Z důvodu stavebních úprav 
bude úsek evidence obyvatel a osob-
ních dokladů ÚMČ Praha 16 (nám. 
Osvoboditelů 21/2a, Radotín) v úte-
rý 30. května 2006 zcela uzavřen. Ve 
dnech 31. května a 1. června 2006 
dojde k omezení provozu. Doporu-
čujeme občanům, aby před konáním 
voleb do Poslanecké sněmovny včas 
požádali o vydání občanského prů-
kazu nebo cestovního pasu a vyhoto-
vené doklady si přišli převzít. 
Příspěvek na školní pomůcky. 
Nárok na příspěvek na školní 
pomůcky má dítě, které bylo při-
hlášeno k zápisu k povinné školní 
docházce, pokud před 1. červnem 
2006 nebude rozhodnuto o odkladu 
povinné školní docházky. Současně 
vzniká  nárok na přídavek na dítě. 
Žádosti bude možné vyzvednout na 
ÚMČ Praha 16, odbor státní sociální 
podpory, Náměstí Osvoboditelů 732, 
1. patro v průběhu měsíce června. 
Příspěvek ve výši 1000 Kč se bude 
vyplácet v červenci. 
Zrušení kontejnerů na biood-
pad. Rada MČ Praha 16 rozhodla 
s okamžitou platností o zrušení 
přistavování kontejnerů na křoviny 
a bioodpad do ulic Radotína. Obsah 
kontejnerů z ulic totiž neodpovídá 
požadavkům provozovatelů skládek  
a štěpkovacích zařízení. Navíc pře-
tříďování a překládání kontejnerů 
v areálu TS je technicky nemožné. 
Ve zdůvodněných případech  (lidem 
zdravotně postiženým, přestárlým 
atd.) zajistí na pokyn vedoucího 
Technických služeb MČ Praha 16 
odvoz tohoto odpadu zdarma. 
    Vodovodní řad v osadě Lahov-
ská. V  osadě Lahovská ve Velké 
Chuchli probíhá výstavba vodovod-
ních řadů a přípojek, které nahradí 
úbytek vody ze stávajících studní 
způsobený přípravnými pracemi 
pro Silniční okruh kolem Prahy, 
stavba 514 Lahovice - Slivenec. 
Od listopadu do konce dubna to-
hoto roku bylo odborem výstavby 
Prahy 16 vydáno již 175 stavebních 
povolení na vodovodní přípojky pro 
jednotlivé pozemky a zahrádkářské 
chaty v osadě Lahovská. Na základě 
plných mocí většinu stavebních po-
volení vyřizovalo Ředitelství silnic 
a dálnic ČR.
Uzavírka přejezdu. Po březnové re-
konstrukci chuchelského přejezdu 
se další chystá na Radotín: z důvodu 
opravy kolejového svršku bude uza-
vřena Karlická ulice, tedy silnice 
II/115 na Černošice. Předpokládaný 
termín: 29.5. – 2.6. (v době uzávěrky 
ještě nebylo odborem dopravy Mag
istrátu vydáno povolení). Objížďka 
povede z Radotína přes Třebotov, 
Kuchař a Roblín do Černošic.
Koncem dubna nabylo právní moci 
stavební povolení na stavbu silniční-
ho okruhu kolem Prahy, konkrétně na 
část 514 vedoucí přes správní obvod 
Prahy 16 a propojující Lahovice se 
Slivencem. Slavnostní zahájení stav-
by portálu, přemostění Lochkovského 
údolí, údolí Berounky, mimoúrov-
ňových křižovatek a komunikací 
proběhne 25. května 2006 v dopoled-
ních hodinách za účasti představitelů 
Magistrátu hl. m. Prahy, zástupců 
Ministerstva dopravy ČR, investorů 
a samozřejmě dodavatele - fi rem 
Strabag, Hochtief a Bogel Krýsl na 
území radotínského katastru.   


