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Omezení provozu pro cyklisty. 
V rámci kulturní akce „Velký dětský 
den“ dojde 28. května od 12.00 do 
19.00 hodin k omezení cyklistického 
provozu na levém břehu Berounky. 
Průjezd nebude možný od místa cca 
350 metrů za lávkou přes Berounku 
až po Říční lázně. Pořadatelem akce je 
Městská část Praha 16.
Uzavírka ulic při Královském průvodu. 
Z důvodu konání kulturní akce „Krá-
lovský průvod“ dojde 4. června od 8.00 
do 23.59 hodin k uzavírce ulic Václava 
Balého a náměstí Sv. Petra a Pavla od 
ulice Ježdíkova po lávku přes Berounku 
a ulice Loučanská mezi ulicemi Václa-
va Balého a Felberova. Objízdná trasa 
je vedena ulicemi Loučanská, Felberova 
a Ježdíkova. Pořadatelem akce je Měst-
ská část Praha 16.
Omezení průjezdu Velkou Chuchlí. 
Kvůli závodu série Mistrovství ČR 
v downhill skateboardingu dojde dne 
3. června v době od 14.00 do 18.00 ho-
din a dále 4. a 5. června vždy od 7.00 do 
18.00 hodin k uzavírce ulic Do Chuch-
le, K Homolce a V Dolích, a to mezi uli-
cemi  K Lochkovu a Starochuchelská. 
Objízdná trasa je vedena přes Lochkov 
a Radotín. Pořadatelem akce je Czech 
Gravity Sports Association o.s. 
Kotlíkové dotace. Těm, kdo bydlí 
v rodinném domě a svůj dům vytápí 
starým neekologickým kotlem na 
uhlí, nabízí Hl. m. Praha možnost vy-
užít finanční prostředky z dotačního 
programu „Zlepšování kvality ovzduší 
v hl. m. Praze – pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech“, ze kterého 
mohou při splnění všech předepsaných 
podmínek získat až 127 500 Kč (85 % 
ze 150 tis. Kč). Dotace jsou určeny na 
výměnu starých neekologických kotlů 
na tuhá paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech, za moderní níz-
ko-emisní tepelné zdroje následujícího 
typu: kotle na biomasu s automatic-
kým přikládáním, kombinované kotle 
na uhlí a biomasu s automatickým 
přikládáním, plynové kondenzační 
kotle, tepelná čerpadla (jakákoliv) 
a případně na instalaci solárního sys-
tému, ale pouze současně s instalací 
některého z výše vyjmenovaných no-
vých zdrojů. Příjem žádostí na hotové 
projekty byl Magistrátem hlavního 
města Prahy zahájen 21. března 2016 
a k 18. dubnu 2016 bylo podáno pouze 
29 žádostí, přičemž přidělené finanční 
prostředky mohou uspokojit 160-180 
žadatelů. Z uvedených čísel je patr-
né, že většina potenciálních žadatelů 
práce teprve postupně provádí, neboť 
klimatické podmínky pro obměnu 
topného zdroje a případné zateplení 
domu již začaly být příznivé. Veškeré 
informace jak postupovat, jaký nový 
topný zdroj instalovat, aby splňoval 
předepsané emisní limity, potřebné 
vzory tiskopisů apod. jsou ke stažení 
na portalzp.praha.eu. 
Řešení sporů před ČOI. Novela záko-
na o ochraně spotřebitele přinesla pod-
statné změny pro spotřebitele i podni-
katele, kteří uzavírají smluvní vztahy. 
Novinkou je od 1. února letošního roku 
úprava mimosoudního řešení sporů 
(ADR), kterými je pověřena Česká ob-
chodní inspekce. V případě, že dojde 
mezi spotřebitelem a poskytovatelem 
ke vzniku spotřebitelského sporu, 
který se nepodaří vyřešit vzájemnou 
dohodou, může spotřebitel podat ná-
vrh na mimosoudní řešení spotřebi-
telského sporu na Českou obchodní in-
spekci, Ústřední inspektorát – oddělení 
ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. 
Mimosoudní řešení sporů je bezplatné. 
Prodávající či poskytovatel služeb má 
nově povinnost informovat spotřebite-
le o řešení spotřebitelských sporů. Po-
kud podnikatel provozuje internetové 
stránky, musí uvádět tyto informace 
na svých stránkách. Pokud odkazuje 
na obchodní podmínky, musí být 
tyto informace uvedeny v obchodních 
podmínkách. Na úpravu obchodních 
podmínek měli podnikatelé čas do 
30. dubna 2016 – tyto povinnosti by 
neměli podceňovat, neboť při kontrole 
Českou obchodní inspekcí hrozí za 
nedodržení těchto povinností vysoké 
sankce. Podrobné informace jsou na 
webu České obchodní inspekce: http:
//www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/
informace-pro-prodejce/mimosoudni-
reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Praha 16 opět 
rozdělí...

schválilo přidělení finančních pro-
středků na projekty v oblasti volno-
časových aktivit, sportu a kultury 
dle platných grantových pravidel. 
Příspěvky z rozpočtu Městské části 
Praha 16 mohou být poskytovány vý-
hradně nestátním obecně prospěšným 
organizacím, fyzickým i právnickým 
osobám a školním klubům (pouze 
v případě, jsou-li právnickými osoba-
mi s účetnictvím vedeným samostatně 
od účetnictví školy), působí-li na úze-
mí Radotína v oblastech volného času, 
sportu a kultury.

Grantová komise v letošním roce 
hodnotila 73 žádostí. Jednotlivé žádos-
ti posoudila a vyhodnotila, u každého 
projektu pak navrhla, zda a v jaké výši 
bude grant poskytnut. Grant nebyl 
schválen pouze u 15 žádostí, v 58 pří-
padech byl naopak doporučen.

Částka, která byla mezi jednotlivé 
projekty rozdělena, činí 905 600 Kč. 
Cílem poskytování grantů z rozpočtu 
Městské části Praha 16 je podpora celo-
roční činnosti subjektů a jednorázových 
volnočasových, sportovních, kulturních 
a společenských akcí určených pro oby-
vatele této městské části všech věkových 
skupin nebo prezentujících městskou 
část. Radotínská radnice se tímto způso-
bem snaží maximálně podpořit progra-
my určené dětem a mládeži.

„Vypsání grantových řízení nezis-
kovým organizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční záležitostí, 
granty jsou udělovány každoročně 
již od roku 2005, kdy se rozdělovalo 
300 tisíc Kč,“ říká starosta Mgr. Karel 
Hanzlík. „V letošním roce jsme zatím 
přidělili přes 900 tisíc korun, ale před-
pokládám, že nakonec bude z rozpoč-

tu radnice vyčerpán celý 1 milion na 
další mimořádné projekty.“ 

Úsek školství, mládeže, TV a kultury 
Úřadu městské části Praha 16 v měsíci 
dubnu vyzval úspěšné žadatele k pod-
pisu a převzetí darovacích smluv. 

Radotínská radnice tradičně v gran-
tovém řízení přiděluje peníze určené 
pro tuto oblast jednak na pořádání 
tradičních akcí pro širokou veřejnost, 
které se konají každoročně (jako je 
např. Radotínská neckyáda, Velké 
radotínské rodeo, boxlakrosový Me-
moriál Aleše Hřebeského, Vítání jara 
či Big Beat Fest Párty), dále pak orga-
nizacím, které pracují s mládeží. 

Právě sportovní kluby a další sdru-
žení se zaměřením na práci s dětmi 
jsou z grantů podporovány nejsilněji – 
jmenovitě to jsou LTC Radotín – teni-
sový klub, Radotínský turistický klub, 
Radotínský sportovní klub, SC Rado-
tín, TJ Sokol Radotín, Junák – svaz 
skautů a skautek, Sbor dobrovolných 
hasičů, Občanské sdružení Petrklíč 
(k duši klíč) a další. Opomíjeny však 
nejsou ani organizace pracující se 
seniory, jako je třeba Klub aktivních 
a nestárnoucích. 

Nejv íce f inančních prostředků 
v letošním roce opět obdrží TJ Sokol 
Radotín, který má také největší člen-
skou základnu, a to 712 členů (letos 
má částkou 190 000 Kč podpořených 
celkem 9 projektů). 

Podpora je cílena i jednotlivě na 
několik mladých talentů – mezi nimi 
jsou například Linda Vítová, která 
patří k české triatlonové špičce, nebo 
desetiletý nadějný cyklista Ondřej 
Novotný.

Na stránkách www.praha16.eu v ob-
lasti Finance, dotace a granty, pod-
nikání – Volnočasové aktivity, sport 
a kultura naleznete podrobný přehled 
jednotlivých žádostí i přidělených 
částek.

Park použil jako záchod
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy zpozorovala 3. dubna v 18.20 při běžné 
hlídkové činnosti v parku před hotelovým domem mezi ulicemi Vrážská a Věš-
tínská v Radotíně muže, který močil u stromu poblíž laviček vedle fontány. Hlíd-
ka ho upozornila na to, že se svým jednáním dopustil přestupku proti veřejnému 
pořádku – znečištění veřejného prostranství a na možnost využití veřejných toa-
let, které se nacházejí nedaleko. Muž na to reagoval velice arogantně a vulgárně. 
Byl vyzván k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Při projednávání přestup-
ku se choval podrážděně a naprosto odmítal, že by se dopustil jakéhokoliv proti-
právního jednání. Využití veřejných toalet považuje za buzeraci a ztrátu času. Na 
základě všech výše uvedených skutečností byla celá záležitost zadokumentována 
a následně předána příslušnému správnímu orgánu k projednání včetně důkaz-
ního materiálu v podobě videodokumentace ze služební kamery.

Blíží se doba dovolených a řada ob-
čanů teprve nyní zjišťuje, zda pro sebe či 
své děti nepotřebují nový cestovní doklad. 
A přestože Úřad městské části Praha 16 
přijímá žádosti a vydává občanské prů-
kazy a pasy každý pracovní den v týdnu, 
dlouhé fronty se zde tvoří pouze v pondělí 
a ve středu odpoledne a večer.

Z á k o n  o  e v i d e n c i  o b y v a t e l  
(č. 133/2000 Sb.) nově stanovuje mož-
nost zažádat si o nový cestovní doklad 
na kterémkoliv úřadě obce s rozšíře-
nou působností (v Praze u městských 
částí Praha 1-22). Již dříve byla tato 
možnost nastavena u občanských prů-
kazů, takže trvale dochází k nárůstu 
klientů mj. i v Praze 16. Dalším aktu-
álním faktorem je nadcházející období 
zahraničních dovolených. 

Z těchto důvodů doporučujeme 
všem, kteří chtějí být odbaveni rychleji 
a bez zbytečného čekání, aby návštěvu 
k vyřízení svých záležitostí na Oddělení 
evidence obyvatel a osobních dokladů 
Úřadu městské části Praha 16 (OEOOD), 
pokud je to alespoň trochu v jejich mož-
nostech, směřovali na jiné dny, než je 
pondělí a středa. V oba dny zde bývá, 
zejména odpoledne a večer, plno a čekací 
doba se značně prodlužuje. Ten, kdo při-
jde v jiný den (nebo během rána či dopo-
ledne) je odbaven mnohem rychleji. 

Pro návštěvu pracoviště lze zejména 

doporučit úterý a čtvrtek (oba dny 
jsou úřední hodiny 8.00-12.00 a 12.30-
14.00), v ostatní dny bývá rychlejší 
odbavování v ranních a dopoledních 
časech (8.00-12.00).

Úřad městské části Praha 16 se dlou-
hodobě snaží zlepšovat podmínky pro 
občany, kteří si vyřizují své záležitosti 
na pracovištích v Radotíně – řada 
z nich má úřední hodiny každý pra-
covní den, tři dny v týdnu jsou úřední 
hodiny pro všechna pracoviště, služby 
Czech POINT jsou zajišťovány na 
dvou budovách atd. Na pracovišti 
OEOOD se v posledním roce rovněž 
změnilo mnoho k lepšímu: komfort-
nější čekárna, nový pořadový systém 
(obojí od června 2015), nové výdejové 
pracoviště na přepážce č. 3 (od března 
2016) a pramenitá voda zdarma (od 
dubna 2016 nejen zde, ale i na dalších 
dvou budovách úřadu v Radotíně).   

dopoledne odpoledne
Pondělí 8.00-12.00 13.00-18.00
Úterý 8.00-12:00 12.30-14.00
Středa 8.00-12.00 13.00-18.00
Čtvrtek 8.00-12.00 12.30-14.00
Pátek 8.00-12.00

Úřední hodiny, v nichž je zpracování 
osobních dokladů pohodlnější a rychlejší

Kdy si požádat o OP či pas?

Od února mají lidé novou možnost, 
jak se bránit stavebním spořitelnám, 
lichvářům či obchodníkům s investi-
cemi. Zákon totiž rozšířil pravomoci 
finančního arbitra, který rozhoduje 
řadu sporů v oblasti spotřebitelských 
financí.

Řešit problémy týkající se smluv s fi-
nančními institucemi není pro spotře-
bitele jednoduché, už jen vyznat se ve 
smlouvách a obchodních podmínkách 
může být pro něho obtížné. Poslední 
dva roky například dTest řeší, zda 
stavební spořitelny mohou bez důvodu 
jednostranně ukončit smlouvy. Proto-
že neexistuje jednoznačný názor, je pro 
běžného spotřebitele riskantní obrátit 
se na soud. Tento problém díky nove-
le zákona částečně odpadne – řízení 
u finančního arbitra je totiž bezplatné 
a mělo by být rychlé. Náklady řízení, 
tedy i náklady na advokáty, si každá ze 
stran nese sama, spotřebitel se nemusí 
bát, že v případě neúspěchu zaplatí 
bance drahé právníky.

Rozšíření pravomocí se týká i dalších 

důležitých a pro spotřebitele riskant-
ních oblastí, kterými jsou úvěry, půjč-
ky a hypotéky. Dosud byly v pravomoci 
arbitra jen spotřebitelské úvěry, tedy 
půjčky v rozmezí 5.000 – 1.880.000 Kč. 
Spory z nebezpečných mikropůjček 
či složitých hypoték bylo možné řešit 
pouze soudně nebo skrze nechvalně 
známé rozhodce. Právě rozhodce, kte-
rého si protistrana většinou určí sama, 
a finančního arbitra si spotřebitelé 
někdy pletou. Přitom jde o dvě zcela 
rozdílné instituce. Zatímco finanční 
arbitr je nezávislý státní úřad, který 
má strany vést ke smírnému řešení, ale 
může i závazně rozhodovat, rozhodci 
v minulosti často rozhodovali spíše 
podle zájmu toho, kdo je platil, než 
podle práva.

Řízení u finančního arbitra má svá 
pravidla, musí mu předcházet pokus 
o nápravu mezi stranami a ani podni-
katelé se nemusí bát, že budou muset 
řešit nesmyslná podání. Arbitr totiž 
zastaví řízení, které je zjevně bezdů-
vodné. 

Finanční arbitr a spory
ze stavebního spoření

Neobvyklou událost zažil Radotín v březnu 2016: do rukou 
mezinárodní společnosti zabývající se dopravou předali zástupci 
společnosti FEMAT AUTOCENTRUM první z dodávek nových 
vozidel Škoda čítající více než 50 kusů všech modelů této značky


