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Ochrana před povodněmi
Před povodní:
§
Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
§
Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
§
Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny.
§
Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
§
Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
§
Připravte si evakuační zavazadlo.
Při povodni:
§
Opusťte ohrožený prostor.
§
V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
§
Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou.
Po povodni:
§
Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost, rozvody energií
– plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
§
Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
podle pokynů hygienika.
§
Informujte se o místech humanitární pomoci.
§
Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

Biologické zbraně

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo
infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření
nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.

Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:
§
Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
§
Umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo převařením.
§
Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
§
Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
§
Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
§
Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.
Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.

Chemické zbraně

Chemické zbraně, tj. zbraně způsobující ztráty na živé síle toxickými nebo jinak fyziologicky aktivními sloučeninami, patří vzhledem ke své vysoké bojové účinnosti a rozsáhlým
prostorovým účinkům mezi hlavní druhy zbraní hromadného ničení. Mohou být použity ve
formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně.
Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu
nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.
Jak se chránit před účinky chemických zbraní:
§
Urychleně použijte ochranný prostředek, tj. dětský vak, dětskou kazajku, ochrannou
masku s filtrem nebo použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a
povrchu těla.
§
Všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte.
§
Vyhledejte nejbližší úkryt.
Při zasažení organismu chemickými zbraněmi platí všeobecná zásada přerušit co nejdříve styk otravných látek s organismem.

Právní rámec problematiky, mj. i
zimního úklidu na pozemních komunikacích, vymezují následující
právní předpisy: zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích a
vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP (hl. m.
Prahy), o čistotě na území hlavního
města Prahy, všechny uvedené právní
předpisy ve znění pozdějších změn a
doplňků.
Úvodem tohoto článku je nutné
upozornit na skutečnost, že pozemní
komunikace je dopravní cesta určená
k užití silničními nebo jinými vozidly
a chodci, včetně pevných zařízení
nutných pro zajištění tohoto užití a
bezpečnosti. Pozemní komunikace se
dělí na několik kategorií: dálnice, silnice I. – III. třídy, místní komunikace I.
– IV. třídy, včetně přilehlých chodníků,
pokud tyto nejsou samostatnými místními komunikacemi a účelové komunikace. Chodníkem se pak, pro potřeby
vyhlášky NVP (hl. m. Prahy), rozumí
součást pozemní komunikace určená
pro chodce, oddělená od vozovky či
vyznačená jiným způsobem.
Sjízdnost a schůdnost pozemních
komunikací a jejich zabezpečení je
v zimním období (v době od 1. listopadu do 31. března následujícího roku)
negativně ovlivněna povětrnostními
situacemi a jejich důsledky, které
mohou podstatně zhoršit nebo přerušit
sjízdnost a schůdnost.
Na území správního obvodu Praha
16 je zimní úklid na pozemních komunikacích zajišťován více subjekty, pro
které jsou v právních předpisech zmíněny i časové limity, ve kterých mají
být nejpozději pozemní komunikace
uklizeny či jinak ošetřeny:
1) Technickou správou komunikací hlavního města Prahy
(TSK), případně jejími smluvními dodavateli, a to pro vybranou
síť pozemních komunikací, které jsou ve správě hl. m. Prahy;
2) organizacemi
zřízenými
nebo smluvně zajišťovanými

úřady městských částí ve správním obvodě Praha 16 na pozemních komunikacích ve správě
jednotlivých městských částí;
3) organizacemi a občany
– vlastníky či správci nemovitostí které hraničí se silnicí nebo
místní komunikací v zastavěné
části města na území celého
správního obvodu Praha 16.
Pro body 1) a 2) se postup zimní
údržby řídí pořadím důležitosti jednotlivých komunikací. V obvyklé zimní
situaci, např. sněhové srážky nebo
náledí, vlastník (správce) komunikace
odstraní nebo alespoň zmírní závady
ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace
v časových lhůtách uvedených v plánu zimní údržby. Při výkonu zimní
údržby se v souladu se schváleným
plánem zimní údržby použije taková
dostupná technologie, která nejlépe
vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti silnice. Bližší informace
o zimní údržbě komunikací, které jsou
ve správě TSK, je možné nalézt na internetových stránkách http://www.tskpraha.cz
Pro vlastníky nebo správce nemovitosti dle bodu 3) je stanovena právním
předpisem povinnost zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně a včas čištěn.
Včasnost úklidu je v této souvislosti
pojmem pouze hypotetickým, založeným na domněnce, že neschůdnost
a nesjízdnost chodníků a komunikací
bude v nejkratším možném termínu
minimalizována. Důležitou otázkou
problematiky zimního úklidu na pozemních komunikacích je dále umísťování a nahrnování shrabaného sněhu
a zmrazků. Tyto by neměly být hrnuty
z chodníku na komunikaci a naopak.
Je však zcela pochopitelné, že zajištění
tohoto „požadavku“ je i z technického
hlediska obtížné. Všeobecná tolerance
je proto v tomto případě na místě.
Za co nejméně problematický průběh
zimního úklidu na pozemních komunikacích i pochopení případných problémů na území celého správního obvodu
Praha touto cestou všem zúčastněným
subjektům děkujeme.

Okrsek č. 16 je součástí Zbraslavi
a pracovně je nazýván Žabovřesky.
Jedná se o území kolem nákupního
střediska Albert. Dále zahrnuje veškerou starou a novou zástavbu většinou
panelových domů příčně Zbraslaví
od „Husa“ až po starou benzinovou
stanici.
Prioritou strážníků je zajistit „veřejný
pořádek” a co největší bezpečí občanů.
Okrsek je v podstatě pod dozorem 24
hodin. Jedním z dalších úkolů je zajištění bezpečného přechodu na
křižovatce ulic
Elišky
Přemyslovny a ulice Nad Parkem
v době nástupu
dětí do školy.
Na přechodech
setrváváme až
do 8.05 hod.
To proto, aby i
opozdilec mohl být bezpečně převeden
a byla mu věnována stejná pozornost
jako je tomu při našem nástupu v 7.15
hod. Samozřejmě, že bychom byli rádi,
aby veškeré přechody, které užívají
vaše děti, byly obsazeny strážníky a
tím se staly bezpečnější. Muselo by
nás však být více, s tím jdou ruku v
ruce i finanční náklady. Pokoušíme se
ale obsadit co možná nejvíce přechodů.
Myslíme, že dobrým počinem bylo
i umístnění retardérů v ulici Elišky
Přemyslovny.
V současné době se snažíme eliminovat velkou skládku, která je za ulicí
K Výtopně. Dále jsme se spolu s kolegy o nočních směnách zaměřili na
kontroly za Albertem, kde přespávají
bezdomovci. Potíže máme i s majiteli

Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m.
Prahy, která nabývá účinnosti 1. ledna
2005, zavádí hlavní město povinné
trvalé označení psů a evidenci jejich
chovatelů. Každý chovatel je povinen
nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Označení
psa mikročipem provede veterinární
lékař na náklady chovatele a tetování
odborně způsobilá osoba. Pokud bylo
označení psa provedeno před účinností
nové vyhlášky, má se za to, že podmínky trvalého označení psa splňuje
i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu.
Psa, který k 31.12.2004 není označen
mikročipem nebo tetováním, je povinen chovatel nejpozději do 31.12.2005
nechat označit.
Chovatel, který nechal svého psa
označit mikročipem (nebo jej nabyl po
1.1.2005 trvale označeného), je povinen
se do 30 dnů přihlásit do evidence chovatelů, kterou vede Magistrát hlavního
města Prahy, odbor občanskosprávních
agend, Vyšehradská 2077/57, Praha 2.
Při uhynutí či ukončení chovu psa je
povinen chovatel tuto skutečnost v
evidenci ohlásit do 30 dnů. Chovatel,
který před 1. lednem 2005 nechal psa
trvale označit nebo ho nabyl trvale
označeného (např. z útulku), je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky

Vydávání rybářských lístků je v kompetenci všech 57 úřadů městských částí
(dále jen ÚMČ). Lístek vydá pouze ten
příslušný ÚMČ (Lipence, Lochkov,
Radotín, Velká Chuchle a Zbraslav), v
jehož obvodu má žadatel, občan České
republiky, trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho
působnosti.
Pro vydání rybářského lístku je nutné vyplnit žádost, která je žadatelům
k dispozici na pověřených pracovištích
jednotlivých ÚMČ, případně si ji mo-

nebo průvodci psů, kteří ráno venčí
svoje miláčky na chodnících, v zeleni
mezi bytovkami a hlavně v blízkosti
dětských hřišť a pískovišť. Každý by
si měl uvědomit, že když si na písek
přijdou hrát děti a v pískovišti naleznou psí „nadělení”, je to přinejmenším hračka nevhodná. Nejde jen o to,
ale hlavně psí exkrementy jsou plné
nebezpečných látek. Zdravotní ohrožení dítěte je zřejmé. Tímto nabádáme
hlavně k občanské ohleduplnosti a dodržování úklidu v souladu s vyhláškou
města.
Také jistě víte, že byla zahájena další
etapa výstavby ve Slunečním městě.
Ta je jistě příznivou situací pro Zbraslav, ale přirozeně zatěžuje klidné a
ničím nerušené žití okolo. V této věci
provádíme pravidelné kontroly čistoty
komunikace. Byly shledány vážné nedostatky. Po domluvě s vedoucím stavby byla učiněna náprava a po skončení
práce si silnici i chodník firma čistí.
Z toho můžete usoudit, že neukládáme
jen pokuty, ale i v prevenci je podstata
naší práce.
Největším problémem posledního
měsíce bylo opakované vykrádaní
sklepních prostor. Pachatelé vnikali
do prostor nenásilně přes neuzamčený
vchod domu. Až ve sklepě vylamovali
zámky a kradli především kola. Pachatelům nahrála lidská nezodpovědnost
a lhostejnost. Tyto události zmobilizovaly celou Městskou policii. Do
poštovních schránek neuzamčených
vchodů jsme osobně doručili celkem 89
písemných upozornění. Jsem rád, že se
nám podařilo zadržet pachatele s ukradeným kolem a předat ho na PČR.
Spojení na naší hlídku přímo v terénu
je 777 156 656 nebo v tísni bezplatná
linka 156.

přihlásit do evidence.
Přihlášení do evidence se provádí
pomocí registrační karty, kterou chovatel obdrží na výše uvedené adrese
u MHMP, dále pak v informačním
středisku MHMP, na úřadech městských částí, veterinárních ošetřovnách
a na webových stránkách www.praha-mesto.cz. O přihlášení do evidence
chovatel obdrží potvrzení.
Chovatelům psů, kteří se přihlásí do
evidence chovatelů, se poskytne úleva
ve výši 350 Kč po dobu následujících
dvou let, kdy obě podmínky splnil, tzn.
pes byl označen mikročipem a chovatel
se přihlásil do evidence chovatelů psů
(na tetování se však úleva nevztahuje).
Pokud je výše úlevy vyšší než sazba
poplatku, jedná se o úplné osvobození.
A jaké jsou výhody, které systém
označení psů a evidence chovatelů psů
přinese? Při ztrátě psa se zvyšuje pravděpodobnost jeho navrácení původnímu majiteli. Označení psa pomůže i
v případech, kdy pes někoho napadne
- v krátké době bude možné opatřit si
potřebné informace o zdravotním stavu zvířete a postiženého léčit. V případě, že pes způsobí škodu na zdraví
či majetku, bude možné identifikovat
chovatele, který nese za něj právní
odpovědnost.
S případnými bližšími informacemi
Vás seznámíme v příštím vydání Novin Prahy 16.
hou stáhnout z internetových stránek
(www.mcpraha16.cz). V případě žádosti o vydání rybářského lístku dítěti
do 15 let je zapotřebí žádost doplnit o
údaje a souhlas zákonného zástupce
dítěte. K žádosti je nutno připojit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení
o získané kvalifikaci, dřívější rybářský
lístek, osvědčení o vykonání zkoušky
na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž), platný
rybářský lístek nebo licenci vydanou
v zemi, jejímž je občanem - jen pro
rybářské lístky pro cizince. Správní
poplatek je vybírán při vydání rybářského lístku.

Vzhledem k tomu, že přibližně od poloviny roku 2005 bude vydáván nový
typ cestovního pasu s nápisem „Evropská unie“, upozorňujeme občany, že
platnost dosavadních cestovních pasů
nezaniká. Stávající cestovní pasy
zůstávají v platnosti po dobu v nich
vyznačenou.
Termíny zasedání Zastupitelstva
MČ Prahy 16 pro rok 2005 jsou 30.3.
(středa) od 17.00 hod., 22.6. (středa) od
17.00 hod., 26.9. (pondělí) od 17.00 hod.
a 19.12. (pondělí) od 16.00 hod.
Zápisy do l. tříd probíhají ve správním obvodě Prahy 16 v těchto termínech: Základní škola Nad Parkem 1180
na Zbraslavi ve dnech 19.1. a 20.1.2005,
Základní škola V. Vančury, Hauptova
591, rovněž na Zbraslavi 27.1.2005 od
14.00 do 18.00 hod. V Základní škole
Loučanská 1112/3 v Radotíně bude zápis probíhat dne 2.2.2005 od 14.00 hod
do 18.00 hod. Základní škola Charlotty
Masarykové, Starochuchelská 240/38,
z Velké Chuchle má zápis stanoven
na 3.2.2005 od 13.00 do 18.00 hod. Základní škola Lipence má dva termíny, a
to 9.2.2005 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
a 10.2. od 14.00 hod do 17.00 hod.
Podnikatelé pozor! 1. listopadu 2004
nabylo účinnosti nařízení vlády ze dne
1. září 2004, kterým se mění nařízení
vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve
znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
Uzavírky u lomů. I v roce 2005 musí
řidiči počítat s dopravními omezeními
z důvodu zajištění bezpečnosti při
provádění trhacích prací. Na Zbraslavi jde o ulici K Přehradám, která
spojuje Prahu s Davlí a Štěchovicemi.
Komunikace bývá uzavřena na nezbytně dlouhou dobu v těchto časech:
9.00 - 9.30 a 12.30 - 13.30 hod. Druhou
uzavíranou komunikací je radotínská
ulice Na Cikánce, v jejíž blízkosti probíhají trhací práce od 13.20 do 13.40
hod., a to vždy v pracovní den s frekvencí cca 1x týdně. V obou případech
musí být místo uzavírky řádně označeno dopravním značením a musí být
přítomna hlídka vybavená praporkem.
Více na www.mcpraha16.cz.
Jílovišťská ulice uzavřena. V Lipencích pokračuje rekonstrukce dolní
části ulice Jílovišťské mezi ulicemi
U Lip a U Žlábku, kterou se vzhledem
k napjatému termínu nepodařilo dokončit do vánočních svátků. Uzavírka
tohoto úseku by měla být hotova do
konce února. Objízdná trasa je vedena
ulicemi Josefa Houdka, Strakonická a
Jílovišťská (horní část).
Výstavba inženýrských sítí na
Zbraslavi. V ulici Pod Kamínkou
v Městské části Praha – Zbraslav
pokračuje výstavba inženýrských
sít í a r ekon st r u kc e komu n i k a c e.
Do 31.3.2005 bude hotov úsek Na
Plácku – Pod Studánkou, zbylá
část komunikace (Pod Studánkou –
Rašilovova) bude uzavřena od 1. dubna.
Zasedání zbraslavského zastupitelstva. Ve středu 19. ledna od 17.00 hod.
se koná 19. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha – Zbraslav, a to v aule ZŠ
Vladislava Vančury. Na programu je
mj. zpráva o činnosti zbraslavského
úřadu a rady, řešení čistoty městské
části – nákup zametacího stroje a rekonstrukce Zbraslavského náměstí.

