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Přistavování kontejnerů na BIOodpad - podzim 2016
Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení

Tráva, listí 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45
Větve 17.00-17.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45

úterý 27.9. Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo

čtvrtek 29.9. Nám. Osvoboditelů - odstavná
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce

úterý 4.10. Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská

čtvrtek 6.10. Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská

úterý 11.10. Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

čtvrtek 13.10. Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

úterý 18.10. Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce

čtvrtek 20.10. Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky

úterý 25.10. Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova

čtvrtek 27.10. Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

Podzimní svoz bioodpadu v Radotíně
služby Praha – Radotín, které jsou 
příspěvkovou organizací Městské 
části Praha 16. Rozmísťovat je budou 
opět v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 
17.45 hodin (viz tabulka níže, případ-
ně www.praha16.eu), na jednotlivých 
místech zajistí i obsluhu, která ob-
čanům pomůže a poradí, může jim 
posky tnout i rozpis přistavování 
kontejnerů.

Kromě nadstandardní služby lze 
pro odložení bioodpadu samozřejmě 
využít i Sběrný dvůr Praha - Radotín 
v ulici V Sudech 1488/2, a to od pondě-
lí do pátku v době od 8.30 do 17 hodin, 
v sobotu pak od 8.30 do 15.00 hodin. 
Ve sběrném dvoře je odevzdání toho-
to druhu odpadu bezplatné, což platí 
pro občany hlavního města Prahy po 
předložení občanského průkazu.

Městská část Praha 16 pro své oby-
vatele opět připravila přistavování 
kontejnerů, do kterých mohou zdarma 
odkládat kompostovatelný odpad. Je-
jich rozmísťování a svoz bude probíhat 
od 27. září do 27. října podle pevného 
harmonogramu.

Místa pro přistavení kontejnerů jsou 
vybrána tak, aby byla v dané lokalitě 
co nejpřístupnější a aby na ně záro-
veň mohl bezpečně najet nakládací 
vůz. Na každé z určených stanovišť 
budou postupně po sobě přistaveny 
dva kontejnery – jeden na listí a trávu, 
druhý na větve. To proto, že zpraco-
vání těchto druhů odpadu ze zahrad 
před samotným kompostováním se 
liší. Odkládaný bioodpad musí být bez 
příměsí a do kontejneru je ho třeba 
z obalu (pytle) vysypat.

Kontejnery přistavují Technické 

V případě předčasného ukončení 
smluv na dobu určitou někteří doda-
vatelé energií vedle vysokých smluvních 
pokut požadují po zákaznících i náhra-
du škody ve výši ceny předpokládané 
spotřeby energie. Na takovou kompen-
zaci však nemají nárok.

„Mnozí zákazníci netuší, že mají 
uzavřenou smlouvu o dodávkách 
energií na dobu určitou, jejíž před-
časné ukončení může být 
spojeno s povinností hradit 
vysoké finanční částky. Po 
podání výpovědi smlouvy 
je pak čeká nepříjemné pře-
kvapení v podobě faktury 
od stávajícího dodavatele na 
několik tisíc až desítek tisíc 
korun,“ upozorňuje Lukáš 
Zelený, vedoucí právního 
oddělení dTestu. Někteří 
dodavatelé energií místo, 
nebo i vedle, smluvní pokuty 
požadují zaplacení náhrady 
škody. Aby však vznikl na 
náhradu škody nárok, musel 
by dodavatel prokázat, že mu před-
časným ukončením smlouvy škoda 
skutečně vznikla a v jaké výši. 

Škoda musí být zjištěna přesně, což 
v případě sjednání budoucí dodávky 
elektřiny a plynu nelze. „Zákazník se 
smlouvou o dodávce energií nezavazu-
je k odběru určitého množství energie. 
Záleží na něm, kolik energie za sjed-
nané období v budoucnu spotřebuje,“ 
připomíná Zelený. „I kdyby se však 
výše škody určila dle očekávané spo-
třeby elektřiny či plynu, dodavatel by 
musel dokázat, že takto určené množ-

ství elektřiny či plynu nedodal jinému 
zákazníkovi. Vzhledem k tomu, že 
dodavatelé energií průběžně uzavírají 
smlouvy s novými zákazníky, půjde 
těžko prokázat, že elektřinu či plyn 
„neudali“ někomu jinému.“ 

Navíc smlouvy o dodávkách energií 
sjednané tzv. na dálku (tj. telefonem, 
prostřednictvím internetu) či při 
podomním prodeji mohou být vypo-

vězeny bez uvedení důvodu 
a bez sankce až do 15. dne 
po zahájení dodávek. Doda-
vatelé tedy musí nést určité 
podnikatelské riziko ohledně 
dopředu nakoupeného množ-
ství energií.

„Je tedy nesmyslné, aby do-
davatelé požadovali náhradu 
škody ve výši předpokládané 
spotřeby,“ uvádí stanovisko 
dTestu Zelený. „Pokud zá-
kazníci obdrží fakturu na 
uhrazení náhrady škody, 
doporučujeme tuto fakturu 
reklamovat. Nebude-li zákaz-

ník se svojí reklamací úspěšný, může 
vyhledat právní pomoc a případně 
zahájit správní řízení u Energetic-
kého regulačního úřadu, v němž se 
bude domáhat určení, že náhradu 
škody požaduje dodavatel neopráv-
něně. Nicméně požadovanou náhradu 
škody doporučujeme zaplatit, aby se 
zákazník vyhnul nákladům, pokud 
jej dodavatel bude žalovat u soudu. 
Bude-li rozhodnuto, že náhradu ško-
dy požadoval dodavatel neoprávněně, 
bude muset příslušnou částku zákaz-
níkovi vrátit.“

Pokuta za předčasné ukončení 
smlouvy o dodávce energií

Nejčastější otázky -
živnostenské podnikání

Co potřebuji ke zřízení živnosten-
ského oprávnění na zprostředkování 
leasingů, úvěrů a hypoték?

Uvedené činnosti jsou zahrnuty do 
vázané činnosti s předmětem podni-
kání „Poskytování nebo zprostředko-
vání spotřebitelského úvěru“.

Dle nařízení vlády 278/2008 Sb., 
v platném znění, je obsahovou náplní 
této živnosti činnost spojená s posky-
továním nebo přislíbením spotřebitel-
ského úvěru, jímž se rozumí odložené 
platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdob-
né finanční služby spotřebiteli věřite-
lem, nebo zprostředkovatelem, podle 
zákona o spotřebitelském úvěru.

Ke zřízení živnostenského oprávnění 
musí žadatel splňovat všeobecné a zvlášt-
ní podmínky provozování živnosti.

Všeobecnými podmínkami jsou: 
dosažení věku 18 let (§ 33 občanské-
ho zákoníku), způsobilost k právním 
úkonům (lze nahradit souhlasem 
zákonného zástupce) a bezúhonnost 
(její ověření si úřad sám vyžádá elek-
tronicky).

Zvláštní podmínka je odborná nebo 

jiná způsobilost. 
R o z u m í  s e  t í m  
doložení originá-
lu matur itn ího 
vysvědčení nebo 
pr a xe  v  ob or u 
v  p r a c o v n ě 
právním vztahu 
v souhrnné délce 
nejméně 3 let.

Je nutné však 
připomenout, že 
byl schválen vládní návrh o spotřebi-
telském úvěru – EU č. 257/2016 Sb. 
Tento zákon o spotřebitelském úvěru 
svěřuje dohled nad všemi poskytovate-
li a zprostředkovateli spotřebitelského 
úvěru České národní bance jako jed-
notnému orgánu dohledu nad finanč-
ním trhem a upravuje tak poskytování 
a zprostředkování spotřebitelského 
úvěru jako zvláštní regulovanou čin-
nost na finančním trhu. Z toho vyplý-
vá, že s účinností od 1. prosince 2016 
„Poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru“ nebude živností 
podle živnostenského zákona.

První kolektivní systém zpětného 
odběru pneumatik získal oprávnění 
v dubnu tohoto roku a zjednodušuje 
odložení jetých plášťů. 

Tento systém se jmenuje Eltma – 
provozuje jej nezisková společnost ELT 
Management Company, která sdružu-
je největší výrobce pneumatik. Ti je-
jím prostřednictvím plní zákonné po-
vinnosti týkající se zpětného odběru 
jejich výrobků, který stanovuje zákon 
o odpadech v § 38, hospodárnějším 
a srozumitelnějším způsobem.

Pro koncové uživatele – spotřebitele 
to znamená, že na místě zpětného od-
běru (jejich seznam je na www.eltma.cz) 
mohou odložit pneumatiky:
• bez podmínky koupě nových výrobků  
..(pneumatik) nebo služeb,
• zcela zdarma,

• bez ohledu na značku, velikost a počet 
..(ten ale musí odpovídat množství 
..obvyklému užívání automobilu).

Hlavní město Praha v současné 
době umožňuje občanům na všech 

sběrných dvorech odevzdat jakékoliv 
pneumatiky v jakémkoliv množ-
ství, ovšem za úplatu. Ceny stano-
vuje provozovatel sběrného dvora, 
v radotínské provozovně V Sudech 
činí 25 Kč/ks. Ročně se takto v celé 
Praze vysbírá cca 275 tun pneumatik.

Povinností prodejců pneumatik 
a pneuservisů ale je zcela zdarma 
pneumatiky odebírat, a to bez ohledu 
na nakoupené množství, značku a ve-
likost! Eltma umožňuje jak jim, tak 
i firmám s vlastním vozovým parkem 
bezplatný svoz a likvidaci použitých 
pneumatik.

Na území Prahy 16 je prozatím 
na seznamu systému Eltma uveden 
jako odběrné místo Femat Radotín, 
Vrážská 1562/24a, Praha-Radotín, 
v dosahu je i černošická firma Petra 
Červená („Červený pneuservis“), 
U Vodárny 1450.

Použité pneumatiky lze
odevzdat i bezplatně

Více informací najdete na
www.eltma.cz 

Odhalení památníku 
státnosti, nástupu Přemyslovců na 
trůn, je to doba Ludmilina, sv. Václava 
a Vojtěcha. Pohřebiště poskytlo velké 
množství cenných poznatků histori-
kům, antropologům a dalším vědcům 
zabývajícím se životem lidí před dáv-
nými lety a patří k největším v České 
republice. Loka-
lita se řadí mezi 
velmi ceněné. 

To  v š e c h n o 
a úcta k našim 
předkům ved lo 
radotínskou Le-
topiseckou komisi 
k záměru osadit 
místo informační 
deskou a mohut-
ný m k a menem 
s tabulkou, který 
bude již z dálky 

viditelně označovat památné místo. 
Přijít by tedy měli všichni, kdo mají 
zájem o historii a chuť objevovat 
skrytá zákoutí života našich dávných 
spoluobčanů. 

Na místo se lze dopravit buď po vlast-
ní ose, nebo autobusem č. 255, zastávka 
„Přístav Radotín“.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 21.9.2016 od 17.00 hod. 
v radotínském Kulturním středisku Ra-
dotín, náměstí Osvoboditelů 44.
Uz av í rk a „tu nýl k u Pr vomájová“. 
Z důvodu provádění geotechnického 
průzkumu dojde o víkendu 17. a 18. září 
k úplné uzavírce v ulici Prvomájová, 
v úseku mezi ulicemi Štěrková a Vrážská 
(propustek pod železniční tratí). Průzkum 
bude provádět SUDOP PRAHA a.s.
Změny ve Strážovské ulici. Od začátku 
září jezdí řidiči ve Strážovské ulici 
v Radotíně v úseku od Ametystové až 
po Strunkovskou třicetikilometrovou 
rychlostí. Návrh opatření podala Městská 
část Praha 16 v dubnu letošního roku 
tak, aby sjednotila různorodou nejvyšší 
dovolenou rychlost, která ve Strážovské 
doposud platila. Opatření obecné pova-
hy ke stanovení místní úpravy provozu 
na uvedené pozemní komunikaci vydal 
Úřad městské části Praha 16 jako pří-
slušný silniční správní úřad 15. července. 
Změna se týká i doplnění značek o zákaz 
zastavení a stání kvůli usměrnění par-
kování na nepojmenované komunikaci 
s označením NN4549 - jedná se o příjez-
dovou komunikaci z Prvomájové ulice 
k parkovišti P+R a nové odstavné ploše 
připravené MČ Praha 16 přímo u vlako-
vého nádraží (viz plakát vlevo dole na této 
straně). Z důvodu plynulosti a bezpečnos-
ti silničního provozu bylo svislé dopravní 
značení se zákazy stání instalováno také 
ve Strážovské ulici v úseku U Sanatoria až 
po Plánickou. 
Kurs první pomoci. Po červnovém 
zájmu o kurs první pomoci pro širokou 
veřejnost pořádá Městská část Praha 16 
ve spolupráci se zkušeným záchranářem 
Ing. Petrem Schejbalem další totožný 
kurs ve čtvrtek 6. října od 17.00 hodin 
v Kulturním středisku Radotín, náměstí 
Osvoboditelů 44 (Klubová scéna). Vstup 
zdarma. Více informací naleznete na 
www.praha16.eu.
Uzavírka prodloužena. Z důvodu pokra-
čování stavby parkoviště P22 prováděné 
v rámci akce „Revitalizace Centrum Ra-
dotín“ bude cca do 14. října realizována 
uzavírka na náměstí Osvoboditelů (zá-
sobovací komunikace za prodejnou 
Albert) v úseku cca 65 m od křižovatky 
s ulicí Na Betonce. Zároveň bude i nadále 
změněn dopravní režim ve zbývající části 
této ulice, obousměrný provoz s obratiš-
těm na konci ulice. Zhotovitelem stavby 
je společnost Ekologické a inženýrské 
stavby spol. s r.o. 
Dotace na prevenci kriminality. Ne-
státní neziskové organizace si mohou 
podat žádost do výběrového dotačního 
řízení Ministerstva zdravotnictví České 
republiky, a to k dotačnímu programu 
„Péče o děti a dorost“ a programu „Pre-
vence kriminality“. Tyto programy jsou 
určeny především na realizaci kvalitních 
projektů se zaměřením na prevenci a pod-
poru zdraví a kladoucích si za cíl dosažení 
pozitivních změn v životním stylu dětí 
a mládeže a v jejich chování. Termín pro 
předložení žádosti je 30.9.2016, podmín-
ky dotačního řízení stanoví Metodika 
pro žadatele o poskytnutí státní dotace 
v rámci programu „Péče o děti a dorost“ 
a programu „Prevence kriminality“ pro 
rok 2017. Podrobnější informace lze zís-
kat na webových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví České republiky v sekci:  
Dotace - Státní rozpočet 2017 - Odděle-
ní zdravotní péče - Péče o děti a dorost 
a Prevence kriminality.
P r o g r a m y  p o d p o r y  v z d ě l á v á n í .  
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením 
č. 1958 ze dne 16.8.2016 vyhlášení Celo-
městských programů podpory vzdělávání 
na území hlavního města Prahy pro rok 
2017. Šesti vyhlášenými programy jsou 
program na podporu rozvoje vzděla-
nosti, spolupráce s vysokými školami, 
vědeckými a výzkumnými institucemi 
a nestátními neziskovými organizacemi 
a na podporu vzdělávání managemen-
tu a pedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení na území hlavního 
města Prahy, dále program na podporu 
vzdělávání dětí, žáků a studentů škol 
a školských zařízení na území hlavního 
města Prahy s výjimkou škol vysokých, 
program na podporu rozvoje škol zří-
zených hlavním městem Prahou, pro-
gram na podporu rozvoje vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, program pre-
vence sociálního vyloučení ve školách 
zřízených hlavním městem Prahou 
a konečně program na podporu vzdělá-
vání seniorů na území hlavního města 
Prahy. Lhůta pro podání žádosti je od 
19. září do 7. října 2016. Více informací 
naleznete na internetových stránkách: 
www.praha.eu.


