
Volební místnosti
Lipence
Okrsek 366 - Základní škola Lipence, Černošická 168
Lochkov 
Okrsek 367 - Zasedací místnost ÚMČ Praha - Lochkov, Za Ovčínem 1
Radotín
Okrsek 368 - Hala u jídelny Domu s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c 
(pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová –
č. or. lichá 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská - č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady)
Okrsek 369 - Sál Kulturního střediska Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15
(pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, náměstí Osvoboditelů - stará zástavba
u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, Vojetická, Zderazská, Zdická)
Okrsek 370 - Klubovna Sportovní haly Radotín, U Starého stadionu 1585/9 
(pro voliče bydlící v oblasti starého sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická)
Okrsek 371 - Učebna v přízemí budovy I. stupně Základní školy Radotín, Václava Balého 102/8
(pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, 
Macháčkova, Na Rymáni, Stadionová, Zítkova)
Okrsek 372 - Učebna v budově Channel Crossings, Vrážská 238/8 
(pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku,
Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická)
Okrsek 373 - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15 
(pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: K Višňovce, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 
včetně č. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová)
Okrsek 374 - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2 
(pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17, 2-24 včetně č. 2098 (stará zástavba),
Na Říháku, Prvomájová - mezi č. or. 18-36 a 11-47,  Strážovská - mezi č. or. 8-56 a 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a 6-22, U Vápenky, Vykoukových)
Okrsek 375 - Učebna v přízemí budovy I. stupně Základní školy Radotín, Václava Balého 102/8
(pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová zástavba))
Velká Chuchle
Okrsek 381 – Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Velká Chuchle
Okrsek 382 - Česká zemědělská univerzita, V Lázních 15/1, Malá Chuchle
Zbraslav
Okrsek 383 - Základní škola, Hauptova 591 
Okrsek 384 - Hasičská zbrojnice, Žitavského 571 
Okrsek 385 - Základní škola, Nad Parkem 1180 
Okrsek 386 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250 

Již koncem tohoto týdne, v pátek 15. a sobotu 
16. října, se uskuteční letošní druhé volby, ten-
tokráte komunální – v Praze do zastupitelstev 
městských částí a do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy. V některých částech města sou-

časně proběhnou i volby do Senátu, ale „šestnáctkových“ městských částí se to netýká (až za dva roky).    
Povinností starostů městských částí je zajistit distribuci hlasovacích lístků nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tzn. že v úterý 12. října by je měli mít 

všichni voliči. Pokud se k někomu obálka se dvěma lístky (jedním do zastupitelstva příslušné městské části, druhým pak do Zastupitelstva hl. m. Prahy) nedostane, nevadí, na „jeho“ úřadě 
mu je rádi vydají. O vydání hlasovacího lístku pak může každý volič požádat ve své volební místnosti. 

Pro každé volené zastupitelstvo je jen jeden hlasovací lístek, na kterém jsou uvedeny všechny kandidující strany a jejich kandidáti. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitel-
stva - může uplatnit všechny, jen několik nebo žádný. Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících 
variant (a za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu). Volič označí:
» Jednu stranu a nic jiného - hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.
» Jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty - hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se 

volí, a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
» Jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany) - hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátovi ostatních 

stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem 
jednotlivě označených).

» Pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran - hlas se započte každému označenému kandidátovi.
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty.

Strany kandidující do zastupitelstev v jednotlivých městských částech

Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let. Právo volit má i státní občan jiného státu, který je v den voleb hlášen v příslušné městské 
části k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána. Občan jiného státu však musí podat žádost k zapsání do dodatku stálého se-
znamu voličů, nejpozději však do 13. října 2010 do 16.00 hodin. Pokud volič - občan jiného státu 
o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni 
ve stálých seznamech voličů, resp. v dodatku stálého seznamu voličů. Každý volič může být 
zapsán jen v jednom seznamu voličů. 

Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební ko-
misi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Po příchodu do volební míst-
nosti je nutno prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo plat-
ným občanským průkazem. Volič - občan jiného státu prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, 
průkazem o povolení k pobytu. Nepředloží-li tento doklad, nebude mu hlasování umožněno. 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s vo-
ličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S tím, kdo 
pro tělesnou vadu nemůže sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do 
přenosné volební schránky hlasovat.

Je vhodné, aby si voliči zkontrolovali, zda bude v době voleb jejich občanský průkaz platný. Pro ty občany, kteří zjistí, že průkaz pozbude platnosti, bude v průběhu voleb otevřeno 
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (OEOOD) Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16 na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín. Zde si mohou požádat 
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, jenž jim bude na počkání vystaven, avšak s dobou platnosti pouze na jeden rok. Je třeba s sebou přinést stávající průkaz, 
dvě shodné fotografie ze současné doby, rodný list a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností je nutno předložit příslušné diplomy. V pří-
padě ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu platí výše uvedené a je nutné uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč. 

Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na telefonních číslech 234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na OEOOD.

Kontakty na jednotlivé úřady
• Městská část Praha 16, Úřad městské části (ÚMČ), Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín, kontaktní osoba: Miroslav Moravec, tel.: 234 128 240, 

e-mail: spravni@p16.mepnet.cz 
• Městská část Praha - Lipence, ÚMČ, K Obci 47, Praha - Lipence, tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz 
• Městská část Praha - Lochkov, ÚMČ, Za Ovčínem 1, Praha - Lochkov, tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz 
• Městská část Praha - Velká Chuchle, ÚMČ, U Skály 262, Praha - Velká Chuchle, tel.: 257 941 041, info@chuchle.cz 
• Městská část Praha - Zbraslav, ÚMČ, Kancelář starosty, Zbraslavské náměstí 464, Praha - Zbraslav, kontaktní osoby: Martina Hofmeisterová, tel.: 257 111 834,
       e-mail: martina.hofmeisterova@mc-zbraslav.cz, a Mgr. Tomáš Tesarčík, tel.: 257 111 814, e-mail: tesarcik@mc-zbraslav.cz  

Okrsek 387 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250 
Okrsky 388 až 391 - Základní škola, Nad Parkem 1180 
Okrsek 392 - Objekt čp. 24, Strakonická ulice, Lahovičky 

Volby do „velkého“ zastupitelstva pro-
běhnou jinak než před 4 lety. Ve všech měst-
ských částech se bude volit jen 9 kandidátů 
do Zastupitelstva hl. m. Prahy – tolik 
připadá na každý ze 7 volebních obvo-
dů (celkový počet zastupitelů snížen ze 
70 na 63). Pro tyto volby je zaregistrováno 
19 volebních stran. Naše správní území 
spadá do volebního obvodu číslo II, v němž 
jsou (kromě Lipenců, Lochkova, Radotína, 
Velké Chuchle a Zbraslavi) dále Praha 5, 
Praha 13, Řeporyje a Slivenec.

Volná místa. Úřad městské části 
Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici referent/referentka Odboru eko-
nomického. Nástup 1. prosince 2010, 
přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 
20. října. Více informací naleznete na 
úřední desce MČ, informačních tabulích 
v Radotíně a na webových stránkách 
www.praha16.eu, kde jsou vždy zveřejně-
na aktuálně vyhlášená výběrová řízení.
Omezení průjezdu Radotínem. V rámci 
rekonstrukce povrchu vozovky v ulici 
Pod Klapicí a náměstí Osvoboditelů 
je v termínu od 8. do 14. října uzavřen 
jeden jízdní pruh v ulici Pod Klapicí 
a v návazném úseku náměstí Osvobodi-
telů (směrem k ulici Karlická). Z důvodu 
tohoto dopravního omezení jsou obě 
ulice zjednosměrněny, a to ve směru od 
ulice K Cementárně k ulici Karlická. Ob-
jížďka je vedena přes železniční trať uli-
cemi Na Betonce a Strážovská. Současně 
probíhají lokální opravy povrchu vozov-
ky v ulici K Cementárně. Další omezení 
je v první polovině října plánováno také 
v ulicích Výpadová a Přeštínská, kde se 
začnou realizovat opravy povrchů vozov-
ky s tím, že první etapa bude prováděna 
v ulici Výpadová (v úseku: Věštínská - 
skleníkový areál).
Město pro byznys. Šestým nejlepším 
místem pro podnikání v hlavním městě 
je Praha 16. Mezi dvaadvaceti správními 
obvody se jí po třech letech hodnocení 
těchto srovnávacích výzkumů z 19. místa 
v roce 2008 a loňského 10.-11. podařilo 
opravdu hodně posunout. Prokázala tak 
velmi slušný podnikatelský potenciál 
zdejších městských částí. Co výzkum 
podnikatelům ukázal? Podstatou srov-
návacího výzkumu Město pro byznys je 
určení pořadí měst s nejlepšími podmín-
kami pro podnikání v České republice 
i v jednotlivých krajích. Hlavní město 
Praha byla vyhodnoceno dle 22 správních 
obvodů a do celorepublikového pořadí 
není (z celkem pochopitelných důvodů) 
zapojeno. Pro zajištění co největší objek-
tivity výzkumu byly jednotlivé městské 
obvody hodnoceny na základě 26 kritérií 
rozdělených do čtyř oblastí. Zdrojem 
hodnot každého kritéria byla statistická 
data nezávislých a odborných institucí 
a odborníky garantovaný výzkum. Té-
měř polovinu kritérií mohou radnice 
ovlivnit úplně nebo částečně. A kdo byl 
v metropoli oceněn? Nejlepší Prahou pro 
byznys je Městská část Praha 13, na dru-
hém místě byla vyhodnocena Praha 15 
a jako třetí Praha 22.
Protipovodňová opatření. 10. září byla 
slavnostně předána jedna z posledních 
dokončovaných staveb protipovodňové 
ochrany hl. m. Prahy, zbraslavský úsek 
v ulici K Přehradám. Praha je v této 
chvíli proti velké vodě chráněna na více 
než devadesáti procentech území, zá-
brany zbývá dostavět již jen v lokalitách 
Velká Chuchle a Troja. Hlavní město 
počítá s jejich dokončením v příštím 
roce. Celková délka protipovodňových 
opatření by měla být něco přes 23 kilo-
metrů, z tohoto necelých 6,5 km připadá 
na mobilní hrazení. Náklady, které hl. m. 
Praha celkem vynaloží na vybudování 
protipovodňové ochrany, dosáhnou té-
měř 3,7 miliardy korun. 
Sběr bioodpadu. Od září 2010 opět pro-
bíhá sběr bioodpadu pro občany organi-
zovaný Magistrátem hl. m. Prahy. Budou 
přistavovány velkoobjemové kontejnery 
(VOK), u kterých bude přítomna od-
borná obsluha. Na určených stanovištích 
bude sběr prováděn v sobotu nebo v ne-
děli v době 9 - 12 hod. nebo 13 - 16 hod. 
Co sem patří: listí, tráva, větve, nezne-
čištěná zemina, případně kuchyňský 
bioodpad rostlinného původu. Odevzdat 
nelze živočišný odpad. O konkrétních 
termínech přistavení VOK a stanovištích 
podají informaci všechny úřady měst-
ských částí. V Radotíně jsou nejbližšími 
termíny 30.10. (13 - 16 hod., V Parníku, 
u trafostanice), 31.10. (9 - 12 hod., Zde-
razská, u garáží), 7.11. (13 - 16 hod., Voje-
tická, u trafostanice) a 14.11. (9 - 12 hod., 
Na Rymáni, u ul. K Berounce).
Pro podnikatele. Podnikatelé sice nove-
lou zákona platnou od 1.8.2010 nemusejí 
hlásit změnu bydliště živnostenskému 
úřadu, zůstává ale povinnost ohlásit do 
15 dnů ode dne vzniku změnu místa 
podnikání. K tomuto je nutné doložit ob-
čanský průkaz s novým bydlištěm nebo 
jiný právní vztah k místu podnikání. 
Dále musí zaplatit správní poplatek ve 
výši 100 Kč.


