Šestnáctka zvýší...
Dokončení z titulní strany
O tomto nepopulárním kroku bylo
rozhod nuto před komu ná l ní mi
volbami 2006.
Radotínská radnice zvyšuje nájemné o 23 až 49 procent, vždy
v závislosti na typu bytu. Výš
nemůže. Rozhodla o tom místní
rada 8. srpna. „Nabízíme pomoc
občanům, kteří bydlí v bytě větším, než který jsou schopni od
ledna zaplatit,“ uvádí radní pro
bytovou politiku Ing. Jan Farník.
To se týká zejména starších a osamělých lidí. Ti si mohou podat
žádost do domu s pečovatelskou
službou. Konkrétně v Radotíně se
nachází dva, K Cementárně 1522
a Na Benátkách 461, na Zbraslavi
j e d e n . ( O Pe č o v a t e l s k é s l u ž b ě
Praha - Radotín se dočtete více na
straně 4 – pozn. red.)

Nájemné v k.ú.
Lochkov
Radotín
Velká a Malá Chuchle
Zbraslav

Na Z braslav i z v yšují nájemné ve výši 3/4 maximální hranice. Týká se to 96 bytů. „S tím, že
by nájemníci nebyli schopni platit
nájemné v souvislosti s jeho zvýšením, zatím problém nemáme,“
řekla Novinám Prahy 16 Miroslava Pásková, vedoucí zbraslavské
Domovní správy, a dodává: „Všem
našim nájemníkům jsme zvýšení
oznámili do konce září.“
Chuchelská samospráva rozhodova la o z v yšová ní nájemného
ve 4 0 by te c h na m i moř ád ném
zasedání zastupitelstva 6. srpna. Opět v nejvyšší možné míře,
o 30 %. V Lochkově zvolili jiný
postup, zastupitelstvo loni schválilo nájmy až do roku 2010. Letos je
nárůst 20procentní na 53,40 korun
za metr čtvereční.
Cílem deregulace by mělo být
dorovnání regulovaného nájemného s tržním. Skončit by mělo
31. prosince 2010.
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46,97 Kč/m2
43,56 Kč/m2

zvýšení o
20 %
23 %
30 %
25,9 %

Vzhledem k dopadům zvyšování nájemného je možné, že se někteří občané
dostanou do tíživé sociální situace. V takovém případě existuje možnost
obrátit se na Úřad městské části Praha 16, odbor sociální, se žádostí o informaci a případnou podporu v rámci státní sociální sítě.

Vtip kolující po internetu v době povodní:
Prodám chatu. K vidění ve 22.20 v Chuchli,
ve 23.00 u Národního divadla a ve 23.50 v Troji.
Zn.: Rychlé jednání.

Pokračování výstavby...
Dokončení z titulní strany
částí ulic Solná a Strunkovská od soukromých vlastníků. Tím se vytvořil
předpoklad pro dokončení inženýrských sítí pod těmito komunikacemi
a ulicí Minerální. V současné době je
připravena projektová dokumentace
pro vypsání veřejné soutěže na tuto
zakázku a je předpoklad její realizace
v I. - II. čtvrtletí roku 2008.
Ještě dále je výstavba inženýrských
sítí v části ulice Otínská (od Karlické
po křižovatku s Jelenovskou), v ulicích
Jelenovská a Na Výšince. Zde již na odboru městského investora Magistrátu
hl. m. Prahy proběhl výběr zhotovitele,
kterým se stala firma Čermák a Hra-

chovec a.s. Předpokládané
zahájení stavby je v březnu
příštího roku.
Největší stavbou za cca
130 mil. Kč je pokračování
inženýrských sítí v oblasti
Viničky. Jedná se o ulice
Na Viničkách, Kolová,
Dehtínská, Příbramská
a Lošetická (viz přehledná situace). Na tuto
stavbu je již zpracována
dokumentace
pro výběr zhotovitele
a představitelé radotínské radnice vyvinou
maximální úsilí, aby realizace této
Jak se bude odvážet odpad o Vánocích a na začátku roku 2008 v celé Praze? Na tuto otázku odpovídá přehled o svozu v posledním týdnu tohoto a prvním týdnu příštího roku.

Po 24.12.2007
Út 25.12.2007
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Pá 28.12.2007
So 29.12.2007
Ne 30.12.2007
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beze změn, pouze noční svoz odpadů na Praze 1 bude proveden od 13.00 do 19.00 hod.
beze změn
beze změn
beze změn
beze změn
beze změn
beze změn
beze změn, pouze noční svoz odpadů na Praze 1 bude proveden od 13.00 do 19.00 hod.; sběrné
dvory na celém území hl. m. Prahy budou uzavřeny
výjezd pouze noční směny na Praze 1
dokončení úterních bloků +1/2 středečních bloků
dokončení středečních bloků + 1/2 čtvrtečních bloků
dokončení čtvrtečních bloků + 1/2 pátečních bloků
dokončení pátečních bloků + sobotní svoz
nedělní svoz

Svoz vánočních stromků

Další informace na http://envis.praha-mesto.cz

Bude probíhat od 1.1.2008 do 29.2.2008. Stromky se budou umisťovat vedle nádob na směsný odpad, odkud je budou svozové společnosti
odvážet. Hlavní město plánuje navíc mimořádný výsyp nádob na sklo, a to na veřejných komunikacích v termínu od 15.12.2007 do 31.12.2007.

V uplynulém půlroce jsme
vám přinášeli informace a obrazové materiály ke smutnému výročí pěti let od katastrofálních povodní, které postihly
náš region, i téměř celé Čechy
a část Moravy, v srpnu 2002.
Při procházení materiálů
vhodných k uveřejnění jsme
narazili na řadu smutných
i dojemných záběrů, ale také
na několik fotek, které mohou vyvolat úsměv ve tvářích
i těch, kterých se povodeň dotkla nejvíce. Prosincové číslo
Novin Prahy 16 je proto laděno i v silvestrovském duchu.
Rozhodně nebylo naším
úmyslem
zlehčovat
téma
a bolest lidí, kteří byli touto
přírodní katastrofou postiženi. Na zveřejněné snímky,
prosím, pohlížejte s nadhledem.

