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On-line rezervace klientů
pro OP a pasy
vyvolávacího systému na tomto pracovišti, spuštěného společně s přípravou
nové čekárny v budově na náměstí
Osvoboditelů 21/2a (v ybavené například pramenitou vodou zdarma),
která funguje k plné spokojenosti
klientů.
„Občané se mohou nově dopředu

objednat na všechny agendy v oblasti
evidence obyvatel, zejména požádat
o změnu trvalého pobytu či o nový občanský průkaz a pas,“ uvedl
Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu
městské části Praha 16, který tento
projekt zajišťoval.
„Jde o poslední k rok, kter ý m

v rámci stávajících podmínek a bohužel dosti stísněných prostor radotínské budovy čp. 21 můžeme lidem
usnadnit a urychlit jejich odbavení.
O pr avdu p oho d l né a k ap a c it n ě
v yhov ující pracov iště bude moci
vzniknout až v nové radnici, která je
plánována v rámci další, intenzivně
připravované etapy Centra Radotín,“
v ysvětluje starosta Městské části
Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.
Lidé se mohou objednat přímo z webových stránek Praha16.eu (tlačítko je
hned na Úvodní straně webu v pravé
liště) a systém je provede několika jednoduchými kroky. Důležité je rezervaci prostřednictvím výzvy v e-mailu do
10 minut potvrdit a zapsat si na závěr
PIN, jenž se pak zadá přímo až při návštěvě úřadu.
„Služba pomůže občanům správního obvodu především v nejv ytíženějších časech v pondělí a ve
středu večer, kdy se zde běžně tvoří
dlouhé fronty – nyní se bude možné
objednávat i na 17.00 či 17.30 hodin,“
dodává Jirásek.

Dotace z programu
Čistá energie Praha
Rada hl. m. Prahy 28. března 2017
schválila vyhlášení dalšího ročníku Programu Čistá energie Praha,
prostřednictvím kterého od roku 1994
pomáhá majitelům bytů či domů modernizovat dosavadní způsob vytápění
na ekologičtější varianty a podporuje
tak zlepšování ovzduší v hlavním městě
i úspory energií.
V rá mci Prog ra mu je možné
požádat o dotaci například na výměnu stávajícího neekologického
vytápění za ekologické, modernizaci plynového topení, přeměnu
lokálních topidel ve prospěch topidel centrálního typu nebo instalaci tepelných čerpadel či solárních
kolektorů.
Na pokračování Programu Čistá
energie Praha Rada hl. m. Prahy letos
vyčlenila 18 milionů korun. Pro letošní
rok jsou výrazně finančně upřednostněny projekty, kde dochází k výměně
kamen či kotle na uhlí za ekologický
zdroj. Při náhradě kamen může žadatel dostat na 1 byt až 70 000 Kč (maximálně 80 % vynaložených nákladů),
při výměně kotle na pevná či kapalná
paliva až 50 000 Kč.
Možnost získání dotace se týká
všech fyzických osob s občanstvím
členského státu EU, fyzických osob
s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu,

družstev a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky a městských částí hl. m. Prahy,
které vlastní nebo užívají na území
h l. m. Pra hy by t a které v tomto
bytě uvedou do provozu ekologický
zdroj v termínu od 1. září 2016 do
30. září 2017.
Z programu jsou vyloučeni žadatelé,
kteří mají možnost získat dotaci z programu „Zlepšování kvality ovzduší
v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, tzv.
„Kotlíkové datace Praha“, tedy fyzické
osoby, které nahrazují kotel na pevná
paliva s ručním přikládáním v rodinném domě s jednou až třemi bytovými
jednotkami ekologickým zdrojem
vytápění.
Program se týká zdrojů uvedených
do provozu mezi 1.9.2016 a 30.9.2017,
žádosti je možné podávat od 2.5.2017
do 29.9.2017.
Další informace o pravidlech
programu, formulář pro podání
žádosti a vzorová smlouva,
uzavíraná mezi žadatelem
a hl. m. Prahou, jsou k dispozici
na magistrátních webových
stránkách www.portalzp.praha.eu.
a odpovědi na konkrétní dotazy
lze získat na emailové adrese
dotace.topeni@praha.eu.

Za volantem bez papírů, zato s alkoholem

Při běžné hlídkové činnosti zpozorovala 24. března pět minut před druhou hodinou po půlnoci autohlídka Městské policie hl. m. Prahy v ulici Věštínská osobní
motorové vozidlo, jehož řidič nerespektoval dopravní značení ve směru z ulice
Matějovského, a jel jednosměrnou ulicí v protisměru. Následně řidič zastavil vozidlo při pravém okraji vozovky. Strážníci muže, jenž prokazatelně řídil, vyzvali
k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných k provozu motorového
vozidla. Řidič uvedl, že u sebe nemá průkaz totožnosti a žádné řidičské oprávnění nevlastní. Následnou lustrací byl řidič hodnověrně ztotožněn a také bylo
zjištěno, že není a nikdy nebyl vlastníkem řidičského oprávnění. Při projednávání byl z muže cítit alkohol a na dotaz, zda před jízdou požil alkoholický nápoj,
odpověděl, že vypil dvě skleničky tvrdého alkoholu. U muže byla provedena
orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem.
Naměřená hodnota činila 0,73 promile. Hlídka z Místního oddělení Policie ČR
Radotín si celou záležitost převzala k přijetí dalších opatření.

Poctivý nálezce

Autohlídku Městské policie hl. m. Prahy kontaktoval 14. dubna v 11.15 hod. při
běžné hlídkové činnosti v Radotíně muž, který jí předal nalezenou bankovku v nominální hodnotě 1000 Kč. Poctivý nálezce uvedl, že bankovku nalezl volně ležet na
ulici. Strážníci sepsali úřední záznam o převzetí nálezu a ověřili na Místním oddělení Policie ČR Radotín, zda věc není hlášena jako odcizená nebo ztracená, s výsledkem negativním. Následně byla bankovka společně s úředním záznamem předána
na Ztráty a nálezy v ulici Karolíny Světlé a zde uložena.
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Útulky pro toulavá a opuštěná zvířata

Pro tento rok Městská veterinární správa v Praze schválila a eviduje následující útulky:
• pro umístění toulavých a opuštěných psů:
» Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt, V Zámcích 56, 186 00
Praha-Troja, telefon: 222 025 916, 222 025 917, e-mail: upoz@mppraha.cz,
www.upozpraha.cz
» Azyl opuštěných zvířat v Libni, Jeřábová 1, 190 00 Praha-Libeň,
www.utulek-liben.com
» Útulek Komořany Jaroslavy Kladivové, U Soutoku 10, 144 00
Praha-Komořany, www.facebook.com/pg/utulekkomorany
» Opuštěná a léčená zvířata, o.p.s., Ústavní 91/7, 181 00 Praha-Bohnice,
telefon: 603 947 295, www.utulekbohnice.cz
» Záchranná stanice pro odchycená a opuštěná zvířata, odchytová služba
LARY, Jiří Dvořák, Veleňská ulice, Hovorčovice, telefon: 605 189 844,
http://www.odchyt-lary.estranky.cz
• pro umístění toulavých a opuštěných koček:
» Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Dolnoměcholupská 27/58, 109 00
Praha-Dolní Měcholupy, telefon: 222 025 929, e-mail:
upozdm@mppraha.cz, www.upozpraha.cz
» Opuštěná a léčená zvířata, o.p.s., Ústavní 91/7, 181 00 Praha-Bohnice,
telefon: 603 947 295, www.utulekbohnice.cz
» Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi, Na Pláni 31, 150 00 Praha 5,
Petronila Soběslavská, telefon: 603 225 948, e-mail:
sdruzeni@kocici-utulek.cz, www.kocici-utulek.cz
» Útulek Domov pro opuštěné kočky Julie Mihalové, telefon: 220 981 595;
Jasenická 29, 155 21 Praha-Sobín, e-mail: simbacat@centrum.cz,
http://kocky-sobin.euweb.cz
» Útulek Šanta kočičí, Mezi Vodami 1560/33, Praha-Modřany,
areál bývalé Chirany, telefon: 723 882 612, e-mail: santa.kocici@seznam.cz
Držitel psa převzatého z evidovaného útulku provozovaného na území hl. m. Prahy
je osvobozen od místního poplatku ze psů po dobu dvou let od převzetí

Dálkový odečet spotřeby vody
Na konci loňského roku Pražské vodovody a kanalizace osadily systémem
umožňujícím dálkové odečty 4809
vodoměrů – většinou u velkoodběratelů
a především v nebezpečných šachtách,
kde je neúnosné riziko zranění jejich
zaměstnanců.
Odečet stavu měřidla se bezdrátově
přenáší do tzv. koncentrátoru, odkud
pak veškerá data směřují přes internet
přímo ke konečnému uživateli. Odečet
se provádí on-line a data jsou ukládána
na server a ihned prezentována na we-

bové adrese www.cem2.unimonitor.eu
nebo v mobilní aplikaci Veolia CEM.
„Dálkový odečet mimo jiné umožňuje
sledovat v reálném čase spotřebu vody
a včas odhalit nefunkční měřidla,“ doplňuje Bc. Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí
společnosti. Zavedení tohoto systému
pomáhá také bytovým družstvům a SVJ
při hledání skrytých úniků a neoprávněných manipulací s bytovými vodoměry.
Jen pro p orov ná n í c el kov ýc h
čísel – PVK ke konci uplynulého roku
evidovaly 111 225 vodoměrů.

Sběr použitých potravinářských olejů
Jak jsme již informovali, Hlavní
město Praha v prosinci minulého roku
umožnilo svým obyvatelům ve všech
20 sběrných dvorech, které provozuje,
odevzdávat použité potravinářské
oleje a tuky.
Od té doby již bylo odevzdáno k recyklaci 1065 kilogramů olejů a tuků.
Sbírání tohoto druhu odpadu výrazně
šetří životní prostředí i veřejnou kanali-

zační síť před nežádoucím zanesením.
Po vytřídění a vyčištění je využíván jako mazivo, druhotná surovina
v chemickém průmyslu nebo příměs
ekologických paliv.
Do sběrných dvorů je možné odevzdávat použité oleje a tuky zbavené
zbytků jídla pouze v plastových uzavřených nádobách – PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Na co si dávat pozor při reklamacích
Jak je to s náklady zamítnuté reklamace? Je nutné k reklamované věci
dodat i příslušenství? Může prodejce
provést bezplatnou mimozáruční opravu, pokud zamítne reklamaci?
Přijetí zboží k reklamaci je povinností
prodávajícího a nemůže jej odmítnout,
ani pokud se domnívá, že reklamace
není oprávněná. Při uplatnění reklamace není třeba dodat příslušenství, pokud
je zjevné, že s ním vytýkaná vada zboží
vůbec nesouvisí. Stejně tak se nemusí
prodejci odevzdat telefon, pokud je
předmětem reklamace jenom nabíječka.
Není ani bezpodmínečně nutné přinést
s sebou doklad o koupi, pokud lze prokázat, že zboží bylo zakoupeno u daného obchodníka. To lze učinit například
předložením výpisu z bankovního účtu
či starších reklamačních protokolů.
Při uplatnění reklamace musí prodávající vždy vystavit reklamační
protokol. Je třeba zkontrolovat, zda je
v něm uvedeno přesné datum zahájení
reklamačního řízení a požadovaný
způsob vyřízení reklamace. Reklamační
protokol by měl obsahovat také popis
stavu zboží v době uplatnění reklamace.
To může být důležité zejména tehdy, pokud se z reklamačního řízení zboží vrátí
poškozené. „Máte-li sjednáno pojištění
poškození či krádeže zboží, pohlídejte si
také, aby se prodávající nezbavil své odpovědnosti za vady nahlášením pojistné
události. Jestliže dosud neuplynula záruční doba, není potřeba čerpat pojistné
plnění, čímž byste přišli o svá práva ze
záruky,“ radí Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu.

V případě reklamace zboží spotřebitelem ji musí prodávající vyřídit do
30 dnů od jejího uplatnění. V rámci této
lhůty musí stihnout vadu posoudit, rozhodnout o reklamaci, provést případnou
nápravu a ještě zákazníka o vyřízení reklamace informovat. Nestačí ale, pokud
na telefonu najdete zmeškaný hovor
z neznámého čísla. Reklamační lhůtu
lze dohodou stran prodloužit, je k tomu
ale nutný výslovný souhlas spotřebitele.
Nelze považovat za dohodu, pokud je
na reklamačním protokolu předtištěna
informaci o tom, že reklamace bude
vyřízena do 60 dnů. Zrovna tak neplatí,
že by reklamační lhůta měla běžet až od
chvíle, kdy se zboží dostane na reklamační oddělení, důležitý je okamžik
uplatnění reklamace.
Prodávající se při vyřizování reklamace vždy musí zabývat reklamovanou
vadou. Nemůže zamítnout reklamaci
nefunkčního sowaru kvůli prasklému
displeji telefonu. Pokud prodejce reklamaci zamítne, nesmí bez zákazníkova
výslovného přání provádět mimozáruční opravu, a to ani bezplatnou. Fakticky
by mu tím totiž vzal možnost rozporovat rozhodnutí o reklamaci. Zároveň
by za tím mohla stát snaha vyhnout se
povinnosti vrátit peníze v případě vícenásobné reklamace stejné vady.
Náklady reklamace nese vždy prodávající a nemůže po zákazníkovi požadovat jejich proplacení ani v případě, že je
jeho reklamace neoprávněná. Nemůže
tak například zboží ze zamítnuté reklamace zasílat na dobírku.

Cikánka opět průjezdná. 26. dubna se po více než měsíci provádění
zabezpečovacích prací opět pro
veškerou dopravu otevřela ulice
Na Cikánce spojující správní obvody
Praha 16 a Praha 13. Úsek mezi Cikánkou a Maškovým mlýnem byl uzavřen
poté, co se v sobotu 18. února přibližně
v 5 hodin ráno uvolnila část skalního
masivu nad silnicí vedoucí z Radotína
do Zadní Kopaniny a kameny částečně zasypaly ulici Na Cikánce, kde
poškodily vozovku i svodidla.
Královský průvod omezí dopravu.
Z důvodu konání kulturní akce
„K rá lovsk ý pr ůvod “ dojde d ne
3. června od 08.00 do 23.59 hodin
k uzavírce ulic Václava Balého
a náměstí Sv. Petra a Pavla (v úseku:
Ježdíkova – lávka přes Berounku)
a Loučanská (v úseku: Václava Balého – Felberova). Objízdná trasa je
vedena ulicemi Loučanská, Felberova a Ježdíkova. Pořadatelem akce je
Městská část Praha 16.
Uzavírka ulice Pod Sirénou. V rámci kompletní rekonstrukce komunikace a pokládky inženýrských
sítí dojde v termínu od 18.5.2017 do
18.7.2017 k úplné uzavírce ve zbraslavské ulici Pod Sirénou (v úseku:
Zvonařská – slepá část). Práce bude
realizovat společnost Ekologické
a inženýrské stavby spol. s r.o.
Noční linky mají nová čísla. V souvislosti se změnami v pražské MHD
došlo od 29. dubna k přečíslení nočních tramvají i autobusů. Noční autobus linky 601 je nově označen 951,
jeho trasa zůstává beze změny (z Barrandova přes Radotín do Dobřichovic
a zpět). Z původní linky 507 jezdící
ze Smíchovského nádraží na Sídliště
Zbraslav (a zpět) je nově autobus 907.
Výluky na železnici. Až do 5. července čeká cestující mezi stanicemi
Praha-Smíchov a Beroun několik
omezení. Po dobu výluky je většina
osobních vlaků v úseku Karlštejn –
Beroun nahrazena autobusy náhradní dopravy. Náhradní autobusová
doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu, vybrané vlaky
jsou vedeny v prodloužené trase také
v úseku Dobřichovice/Řevnice – Karlštejn. Ve stanici Karlštejn je zachována přestupní vazba mezi vlaky
a autobusy náhradní dopravy (čekací
doba je 5 minut). Ve stanici Beroun
není zachována přestupní vazba
mezi vlaky a autobusy náhradní dopravy. Souběžně probíhá v termínu
do 7. června v úseku Praha hlavní
nádraží/Praha-Smíchov – Praha-Radotín výluka s organizací dopravy
podle výlukového jízdního řádu.
Uzavírka ulic ve Zbraslavi. V rámci
kompletní rekonstrukce komunikací
a nového odvodnění dojde v termínu
od 15.5.2017 do 15.6.2017 k úplné
uzavírce v ulici Pod Urnovým hájem
(v úseku: Podéšťova – slepá část)
a dále v termínu od 15.6.2017 do
30.6.2017 k uzavírce křižovatky Pod
Havlínem x Matjuchinova. Práce
bude realizovat společnost Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.
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