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Systém svozu odpadu 

Bez „techničáku“
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy zpozorovala při běžné hlídkové činnosti na 
nám. Osvoboditelů 31. ledna ve 14.05 hod. projíždějící osobní motorové vozidlo znač-
ky Škoda, jehož technický stav vzbuzoval pochybnosti o tom, zda má platnou STK. 
Hlídka vozidlo za pomoci majáku s nápisem stop zastavila a vyzvala řidiče (ročník 
1939) k prokázání totožnosti, předložení dokladů potřebných k řízení motorových 
vozidel včetně dokladu o absolvování pravidelné lékařské prohlídky. Řidič uvedl, 
že u sebe žádné doklady nemá. Vzhledem k tomu, že nebyl schopen na místě důvě-
ryhodně prokázat svoji totožnost, byla provedena lustrace přes Policii ČR – místní 
oddělení Radotín a totožnost osoby řidiče byla ověřena. Dalším šetřením bylo zjiště-
no, že vozidlo nemá platnou STK a řidič nevlastní doklad o zdravotní způsobilosti. 
Řidič byl ze strany zasahujících strážníků řádně poučen o skutečnosti, že by neměl 
pokračovat v jízdě motorovým vozidlem – vozidlo tedy odstavil, ale odmítl se dále 
jakkoliv k celé věci vyjádřit. Strážníci na místě celou situaci řádně zadokumentovali 
a následně předali místně a věcně příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Kvůli psům se porvali jako psi 
Telefonické oznámení z tísňové linky 156, že v blízkosti ulice U Starého stadionu 
došlo ke vzájemnému napadení dvou osob, prověřovala 18. února v 9.15 hod. au-
tohlídka Městské policie hl. m. Prahy. Strážníky po příjezdu na místo kontaktoval 
muž, který uvedl, že byl při venčení psa napaden starší ženou, která zde také venči-
la psa. Muž ženu označil a dále uvedl, že mu rozbila dioptrické brýle a při úderu do 
obličeje poranila spodní ret. Žena na dotaz strážníků uvedla, že při venčení svého 
psa zpozorovala volně pobíhat, bez dozoru majitele, neznámého psa, kterého se 
pokusila odchytit. V tu chvíli procházel kolem výše uvedený muž, jehož pes na vo-
dítku napadl odchyceného zatoulaného psa, a mezi ženou a mužem došlo ke slovní 
potyčce, která vedla k napadení ženy. Žena uvedla, že jí chytil za bundu, strhnul na 
zem, několikrát udeřil do obličeje a následně do ní kopal. Mimo zraněného muže 
a ženy se na místě nacházeli tři svědci události. Z důvodu zranění osob byla na 
místo přivolána Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a Policie ČR. Hlídka 
místního oddělení Radotín si po příjezdu na místo celou záležitost převzala k při-
jetí vlastních opatření. Zdravotníci na místě obě osoby ošetřili a ženu poté odvezli 
na traumatologické oddělení FN Motol.

Na Zbraslavi a v Rudné se testují nové 
zastávkové sloupky s elektronickým jízd-
ním řádem napájené solárním panelem. 

Nová doba přináší i nové požadav-
ky, třeba na informace o aktuálních 
odjezdech spojů. V hustém provozu 
v Praze a okolí může být narušen pra-
videlný provoz MHD mimořádností 
v dopravě každou chvíli, proto je po 
aktuálních datech taková poptávka.

Na jaře minulého roku byly na 
Strossmayerově náměstí v Praze 7 
instalovány čtyři nové zastávkové 
sloupky s jízdnými řády na displejích. 
Ty kromě časových odjezdů informu-
jí i o tom, od jakého zastávkového 
sloupku linka daného směru odjíždí. 
Také dispečeři mohou na tyto displeje 
zadávat textové informace o mimo-
řádnostech. Sloupky jsou napojeny na 
noční proud, a jak ukázal pilotní pro-
jekt, nejsou s tím problémy. Baterie se 
během noci dokáže dostatečně nabít, 
aby zvládla celodenní provoz. 

Koncem roku 2017 postoupil ROPID 
do druhé fáze pilotního projektu. 
Zkouší zastávkové sloupky nikoliv na 
noční proud, ale se solárním napáje-

ním. Snahou je, aby displej vykazoval 
co nejnižší možnou spotřebu energie 
a vydržel tak v provozu co nejdelší 
dobu, i kdyby byly nepříznivé povětr-
nostní podmínky. Zbraslavský displej 
formátu CHLCD se přepisuje dvakrát 
za minutu a měl by vydržet 14 dní bez 
jakéhokoliv dobíjení. Druhý testo-
vací zastávkový sloupek byl umístěn 
v prvních lednových dnech v Rudné 
u Prahy v zastávce U Kina. Zde je 
k dispozici 13palcový displej s techno-
logií klasického e-papíru. Solární panel 
je také jiný než ve Zbraslavi, má tvar 
stříšky a jeho kapacita je 100 W. 

ROPID zvolil zastávky ve Zbraslavi 
a Rudné, protože v obou jezdí dopravci, 
od kterých má k dispozici údaje o aktu-
ální poloze spojů. Jediným problémem, 
který se v současné době řeší, je občasný 
výpadek datového připojení.  A právě 
pilotní projekty slouží k vyladění všech 
technických a technologických zařízení 
před plošným nasazením nové techno-
logie. Až přijde čas nových zastávko-
vých sloupků v Praze a okolí, využijí se 
zkušenosti ze Strossmayerova náměstí, 
Zbraslavi i Rudné u Prahy.

Na Zbraslavském náměstí
je elektronický jízdní řád

Městská část Praha 16 pořádá ve 
čtvrtek 19. dubna slavnostní akci „Vítá-
ní nejmenších občánků Radotína“. 

Na tuto akci budou pozváni rodiče 
s dětmi, které se narodily v období 
od srpna 2017 do ledna 2018. Děti 
budou uvítány jako noví občánci 
města Radotína, rodičům budou pro 
ně předány pamětní knihy s dárečky 

a maminky dostanou květinu.
V dopoledních hodinách bude 

z důvodu této akce zcela uzavřeno 
pracoviště matrik Odboru občan-
sko správního na adrese Václava 
Balého 23/3 v Praze-Radotíně. 

O službu CzechPOINT a ověřování je 
v této době možné požádat na Odboru 
živnostenském ÚMČ Praha 16, ná-
městí Osvoboditelů 21/2a a dále také 
u České pošty, s.p.

Vítání občánků

Mimo sběrných nádob na směsný 
komunální odpad je na území Prahy 
rozmístěno dalších cca 18 000 nádob 
na využitelné složky odpadů – na 
papír, sklo, plasty, nápojový karton 
a kovové obaly.

Velikost separačních nádob na 
nadzemních či podzemích stanoviš-
tích je od 120 do 4 000  l, nadzemní 
nádoby jsou ve vlastnictví svozových 
společností. Jejich pravidelný svoz je 
nastaven od nejnižší frekvence svozu 
(1 x za 6 týdnů – u nádob na sklo či 
kovové obaly) až po 7 x týdně (zejména 
u nádob na papír nebo plasty).

V případě zjištění nedostatečné 
kapacity přistavených separačních 
stanovišť nebo četnosti jejich svozu je 
potřeba kontaktovat Oddělení život-
ního prostředí ÚMČ Praha 16, které, 
pokud ověří oprávněnost požadavku, 
požádá o změnu. Tu musí odsouhla-
sit ještě Pražské služby a.s. a MHMP 
a v kladném případě pak město zajistí 
zvýšení četnosti svozu.

Čistotu a pravidelný úklid sepa-
račních stanovišť zajišťuje svozová 
společnost. U všech obsluhovaných 
veřejných separačních stanovišť je na-
stavena četnost úklidu, a to v rozsahu 
minimálně 2x týdně až po maximální 
frekvenci 7x týdně a 5x denně (např. 

v centrálních a turis-
ticky exponovaných 
částech Prahy). Úklid 
separačního stanoviš-
tě musí být zajišťován 
3 m všemi směry od 
místa stání stanoviště, z toho 2 m vše-
mi směry musí být prostor zameten. 
Úklid separačních stanovišť je ale 
zajišťován na základě jiných svozo-
vých plánů a jinými vozidly než těmi, 
kterými je zajišťován pravidelný svoz 
separačních nádob. 

Pravidelný svoz a úk l id sepa-
račních stanovišť je plně hrazen 
z rozpočtu města, v roce 2016 činily 
náklady na zajištění svozu a úklidu 
celkem 365 mil. Kč. Z toho náklady 
na zajišťování čistoty v okolí sepa-
račních stanovišť se ročně blíží částce 
50 mil. Kč. Ročně se v rámci úklidu 
separačních stanovišť v Praze odstra-
ní cca 7 000 tun odpadu.

Bohužel tato stanoviště velice často 
využívají k odložení svých odpadů 
i restaurace či bary - a i tyto odpady 
jsou následně odklízeny na náklady 
města. Využívání veřejných sběrných 
nádob ze strany živnostníků je proto 
v tuto chvíli zakázáno – veřejné nádo-
by jsou primárně určeny k odložení 
odpadů od občanů.

datum den čas místo
20.3. úterý 14-18 Vojetická/ prostor za stanovištěm separ. odpadu 
27.3. úterý 14-18 Ke Zděři/ cca proti ul. Zítkova
3.4. úterý 14-18 Strunkovská/ u stanoviště separovaného odpadu
                                                (proti odbočce k vodojemu)
24.4. úterý 14-18 Věštínská/ u stanoviště separovaného odpadu
                                                          (slepá ulice směrem k bytovým domům)
9.5. středa 14-18 Sídliště/ za nákupním střediskem
15.5. úterý 14-18 Prvomájová/ cca proti ul. U Vápenky (proti čp. 810)
22.5. úterý 14-18 Živcová/ u stanoviště separovaného odpadu
29.5. úterý 14-18 Na Rymáni/ u stanoviště separovaného odpadu
12.6. úterý 14-18 Výpadová/ u stanoviště separovaného odpadu (čp. 1330)
26.6. úterý 14-18 Otěšínská/ otočka bus MHD 245

Velkoobjemový kontejner bude na každém stanovišti přistaven 4 hodiny, po 
celou dobu bude přítomna obsluha. Do těchto kontejnerů je možné odložit starý 
nábytek, koberce a linolea, staré lyže, snowboardy, kola, umyvadla a WC mísy.

Na velkoobjemový biodpad budou v Radotíně přistavovány kontejnery
na těchto místech a v těchto termínech: 
datum den čas místo
6.5. neděle 9-12 Strunkovská/ vydlážděná plocha cca proti čp. 1185 
19.5. sobota 9-12 Vojetická/ u stanoviště tříděného odpadu
26.5. sobota 9-12 Na Rymáni/ u stanoviště na tříděný odpad
3.6. neděle 9-12 Otěšínská/ u stanoviště tříděného odpadu

Kontejnery na velkoobjemový
odpad a bioodpad v Radotíně

Po dvou měsících veřejného testování 
přechází nová mobilní aplikace „PID 
info“ do ostrého provozu a zároveň 
postupně nahrazuje stávající aplikaci 
Dopravního podniku hl. m. Prahy. 
Novinky oproti stávající aplikaci 
DPP info:
»  Upozornění na výluky a mimořádnosti
    ve vyhledaném spojení
»   Zobrazení trasy na mapě
»  Mapa zastávek a prodejních míst
    jízdenek
»  Propojení s příměstskou dopravou
    a železnicí (linky S)
»  Informace o aktuálním zpoždění
    (kde dopravce umožňuje)

Aplikace „PID info“ je dostupná na 
obou nejpoužívanějších platformách 

(Android + iOS). Uživatelům stávající 
aplikace „DPP info“ se tato automatic-
ky aktualizuje na novou pod názvem 
„PID info“. Uživatelé testovací verze 
„PID info“ budou automaticky vyzváni, 
aby si stáhli již finální verzi aplikace.

Dalšími novinkami je přehledná 
mapa zastávek až do podrobnosti jed-
notlivých nástupišť, v mapě lze najít 
také všechna prodejní místa s aktuální 
otevírací dobou i záchytná parkoviště 
s jejich aktuální obsazeností. Nechybí 
ani oblíbené informace o aktuálním 
stavu bezbariérových zařízení.

Mobilní aplikace PID info

Více informací o nové mobilní aplikaci 
včetně odkazů na její stažení zdarma: 
https://pid.cz/mobilni-aplikace 

Velkoobjemové kontejnery na roz-
měrnější části odpadu, i ty určené 
na bioodpad, budou přistavovány 
i v I. pololetí roku 2018. Financovány 
jsou Magistrátem hl. m. Prahy, celý svoz 
realizuje společnost Pražské služby, a.s.

Na místě bude přítomna odborná 
obsluha. Do kontejnerů lze ukládat lis-
tí, trávu, větve, spadané ovoce, nezne-
čištěnou zeminu, případně kuchyňský 
odpad rostlinného původu. Nelze sem 
odevzdávat živočišný odpad. 

Další informace poskytne Oddělení 
životního prostředí Úřadu městské 

části Praha 16, tel.: 234 128 430.
O době a místech přistavení kon-

tejnerů na velkoobjemový odpad 
v ostatních městských částech budete 
informováni na webových stránkách 
městských částí a způsobem obvyk-
lým v jednotlivých městských částech.

Sběr velkoobjemového odpadu ,  
bude v I. pololetí 2018 na území Měst-
ské části Praha 16 zajištěn přistavením 
kontejnerů na tato místa a v těchto 
termínech:

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná v pondělí 26.3.2018 od 17.00 hod. 
v Kulturním středisku Radotín, náměstí 
Osvoboditelů 44.
Výstavba železničního koridoru. Stavební 
úřad dne 21.2.2018 zahájil územní řízení pro 
stavbu Optimalizace trati Praha Smíchov-
Černošice, v úseku od železničního přejezdu 
Na Betonce k podchodu pro pěší u stadionu, 
na základě žádosti Správy železniční doprav-
ní cesty, s.o. Součástí této stavby je také rozší-
ření železničního mostu, rozšíření podchodu 
pod železniční tratí, přeložky inženýrských 
sítí a rovněž protihlukové stěny v celkové 
délce 790 m vpravo i vlevo od trati, ve výš-
kách od 2 do 3 metrů. Součástí této stavby 
jsou dále protipovodňová opatření v ulici 
Vrážská od křižovatky s ulicí U Jankovky ke 
svahu železniční trati.
Nová vedoucí Kina Radotín. Vzhledem 
k odchodu stávajícího vedoucího kina do 
důchodu bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na obsazení této pozice.  Vítězku výběru, 
Bc. Adélu Beranovou, jmenovala Rada 
městské části Praha 16 vedoucí této své 
organizační složky k 1. březnu 2018. Do-
savadní vedoucí Jiří Rydrych však bude 
v kině pracovat i nadále – jako promítač.
Nový ředitel školní jídelny. Poté, co 
se z osobních důvodů rozhodla odejít 
stávající ředitelka Školní jídelny Praha - 
Radotín, bylo vyhlášeno konkurzní řízení 
na obsazení této pozice. Vítěz konkur-
zu Bc. Daniel Lukosz místo přijal a Rada 
městské části Praha 16 ho k 1. březnu 
jmenovala ředitelem jídelny.
Uzavírka v ulici Chatová. Z důvodu po-
kračování prací na obnově vodovodního 
řadu bude až do 18. června 2018 realizová-
na úplná uzavírka v ulici Chatová (v úseku: 
Strážovská - slepá část). Zhotovitelem stav-
by je společnost MANABAU s.r.o.
Částečná uzavírka Žitavského. V rámci 
obnovy kabelů 22 kV a 1 kV, která bude rea-
lizována od 16. března do 25. dubna v ulici 
K Přehradám a Žitavského, dojde ve dnech 
22.3. a 23.3. k překopu vozovky a částečné 
uzavírce v ulici Žitavského (v úseku: 
K Přehradám – Rašilovova) s tím, že 
provoz v daném úseku zůstane zachován 
jednosměrný ve směru od mostu Závo-
du míru k ulici K Přehradám. Po dobu 
zjednosměrnění ulice Žitavského budou 
autobusové linky č. 314, 338, 360, 361 a 390 
ve směru „Smíchovské nádraží“ odkloněny 
ze zastávky „Kamenolom Zbraslav“ přímo 
ulicí K Přehradám na nájezd na most 
Závodu míru vpravo do Žitavského do za-
stávky „Most Závodu míru“ a dále po své 
trase. Zastávka „Na Plácku“ bude zrušena. 
Zbývající stavební práce budou prováděny 
zejména v chodníku a zeleni. Zhotovitelem 
je AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o.  
Komplexní úklid komunikací. Z důvodu 
provádění komplexního úklidu komuni-
kací bude dne 3. dubna v ulicích Vrážská 
a Pod Klapicí a dále dne 4. dubna v ulicích 
U Národní galerie, Zbraslavské náměstí, 
Elišky Přemyslovny, Žabovřeská a Paško-
va dočasně zakázáno zastavení silničních 
vozidel. O nutnosti přeparkovat vozidla 
budou řidiči informováni dopravními 
značkami, které budou rozmístěny týden 
předem. Práce bude provádět Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy
Místní poplatek ze psů. Podle obecně 
závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hlavního 
města Prahy je posledním dnem k zapla-
cení místního poplatku ze psů 31. březen 
2018. Ten činí ročně v rodinných do-
mech za jednoho psa 300 Kč, za druhého 
a dalšího 600 Kč, v ostatních bytových do-
mech za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého 
a dalšího 2 250 Kč. Poživatel starobního, 
sirotčího, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, pokud nemá jiný příjem, platí 
za jednoho psa 200 Kč, za druhého a dal-
šího 300 Kč. Držitel (právnická osoba) psa 
určeného a užívaného k hlídání objektů, 
který je zároveň vlastníkem objektu, platí 
za jednoho psa 600 Kč, za druhého a další-
ho 900 Kč. Poplatek ve výši do 600 Kč roč-
ně je splatný nejpozději do 31. března; činí-
li více než 600 Kč ročně, pak do 31. března 
a 31. srpna ve dvou stejných splátkách. 
V případě radotínských psů je možné 
platit hotově na pokladně Úřadu městské 
části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
Praha-Radotín (přízemí budovy, dveře č. 1), 
poštovní poukázkou nebo bezhotovostním 
převodem na účet vedený u České spoři-
telny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. 
K identifikaci platby je nutno použít varia-
bilní symbol přidělený správcem poplatku. 
Poštovní poukázky k úhradě do termínu 
splatnosti nejsou rozesílány.


