
Dobré rady pro seniory
Dokončení z minulého čísla

POLICIE ČR RADÍ (NEJEN) SENIORŮM
Jak předcházet riziku přepadení
» Vyhýbejte se odlehlým, nepře-

hledným a neosvětleným místům. 
Choďte raději frekventovanějšími 
ulicemi. 

» Kabelku nebo tašku noste v ruce 
či na rameni směrem od ulice, aby 
vám ji z vozovky nemohl někdo vy-
trhnout a ukrást. 

» Chce-li vám někdo kabelku ukrást, 
nebraňte se za každou cenu. Zdraví 
nebo dokonce život jsou cennější 
než peníze! 

» Po chodníku choďte raději dále od 
vchodů domů, kde by mohl číhat 
případný pachatel a mohl by vás 
vtáhnout dovnitř. 

» Při vstupování do domu se pozorně 
rozhlédněte a nevcházejte tam s ně-
kým neznámým. Také ve výtahu 
nejezděte s někým, koho neznáte. 
Radši počkejte na výtah prázdný. 

» Nepřijímejte doprovod nabízený 
neznámými lidmi, i kdyby vypadali 
důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ 
může být jen záminkou k tomu, aby 
se dostal do vašeho bytu a tam vás 
okradl třeba i za použití násilí. 

» Kdybyste měli pocit, že vás někdo 
sleduje, snažte se co nejrychleji do-
stat na místo, kde je nějaký obchod 
nebo více lidí, mezi nimiž budete 
bezpečnější. 

» Kdyby vás někdo napadl, křičte 
i tehdy, když v blízkosti nikoho ne-
vidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za 
rohem a přispěchat na pomoc. 

» V případě nutnosti můžete pro svou 
ochranu použít sprej (deodorant, 
lak na vlasy nebo slzný plyn), který 
nosíte v tašce či kabelce. Pachatele 
tím překvapíte, možná i odradíte 
a sami tak získáte čas na přivolání 
pomoci. Spuštění vašeho osobní-
ho alarmu může útočníka vylekat 
a přimět ho k útěku. 

» Snažte se vyhnout čekání na lidu-
prázdné zastávce hromadné dopra-
vy, především v časně ranních nebo 
pozdně večerních hodinách. 

» V prázdné tramvaji nebo autobusu 
si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho 
blízkost může případného lupiče 

od zlého úmyslu odradit nebo vám 
v případě obtěžování či napadení 
řidič rychleji pomůže.

Jak se vyhnout podvodu
» Podvodníci využívají různé zámin-

ky a lsti, aby se dostali k vašim pe-
nězům. Chtějí vniknout do vašeho 
bytu, a pokud z vás nevylákají pení-
ze přímo, ovládají řadu způsobů, jak 
vás okrást. 

» Nedůvěřujte neznámým lidem, niko-
ho cizího nevpouštějte do svého bytu. 

» Nikdy hned neotvírejte dveře, neví-
te-li, kdo je za nimi. 

» Pořiďte si panoramatické kukátko, 
které vám umožní dobře si návštěv-
níka prohlédnout. Instalujte si na 
dveře bezpečnostní řetízek, který 
udrží dveře jen pootevřené. Některé 
věci tak můžete vyřídit bezpečněji. 

» Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či 
jiných služeb (odečet plynu apod.), 
nechte si předložit jeho služební prů-
kaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad 
nebo instituci, na kterou se pracov-
ník odvolává. V případě jakýchkoliv 
pochybností trvejte na tom, že o na-
bízenou službu nestojíte. 

» Nepodléhejte lákavé vidině snadného 
zbohatnutí. Podomní nabídky výher 
v loterii nebo výhodných koupí odmí-
tejte - v naprosté většině jde o podvod. 

» Udržujte dobré vztahy se sousedy 
v domě. Napište si jejich telefonní 
čísla, v případě potřeby bývá jejich 
pomoc nejrychlejší. 

» Důležitá telefonní čísla (policie, lé-
kař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko 
telefonu, abyste mohli co nejrychleji 
přivolat pomoc. 

» Nepodvolujte se nátlaku ze strany 
rodinných příslušníků, natož cizích 
lidí, k podpisu závažných dokumen-
tů např. k převedení bytu, domu 
nebo chaty nebo poskytnutí peněž-
ních půjček. Vše si v klidu a pečlivě 
promyslete. 

» Závažná rozhodnutí o vašem majet-
ku konzultujte s právníkem, nechte 
si poradit od dalších věrohodných 
osob. Většina institucí a nevládních 
organizací, která poskytuje pomoc 
seniorům, nabízí i bezplatnou práv-
ní poradnu.

Dne 30. června 2012 nabyl účinnosti 
zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a další sou-
visející zákony. 

Tato úprava byla v ypracována 
s cílem pokračovat v plnění vládního 
Plánu snižování administrativní zátě-
že podnikatelů. Změny jsou přínosem 
pro podnikatele, například se rozšiřu-
je funkce živnostenského úřadu jako 
centrálního registračního místa – 
podnikatel zde může činit oznámení 
obsažená na tiskopisech pro FÚ, PSSZ 
a zdravotní pojišťovnu i tehdy, když 
neoznamuje žádnou změnu pro živ-
nostenský úřad. Je zrušena povinnost 
označovat provozovnu identifikačním 
číslem provozovny – je zachována 
povinnost označení provozovny ob-
chodní firmou, jménem a příjmením 
a identifikačním číslem podnikatele, 
v případě mobilní provozovny a auto-
matů také údajem o sídle nebo místě 
podnikání, u prodejen také odpověd-
ná osoba a prodejní doba. 

Živnostenský úřad pozastaví provo-
zování živnosti v provozovně, jsou-li 
při provozování živnosti v dané pro-
vozovně závažným způsobem poruše-
ny nebo jsou-li porušovány povinnosti 
stanovené živnostenským zákonem 
nebo zvláštními předpisy. 

Novela umožňuje, aby podnikatel 
kdykoliv sdělil živnostenskému úřa-
du, že adresa jeho místa podnikání 
bude do budoucna totožná s adresou 
bydliště. Ustanovení § 49 odst. 4 téhož 
zákona uvádí, že změní-li se bydliště 
podnikatele a tento oznámil živnos-
tenskému úřadu, že při změně bydliště 
požaduje změnit místo podnikání na 
stejnou adresu, jako je adresa bydliště, 
není povinen při změně bydliště změ-
nu místa podnikání živnostenskému 
úřadu oznamovat – to neplatí v pří-
padě, že bydliště je na adrese sídla 
ohlašovny. 

Pokračování v provozování živnosti 
při úmrtí podnikatele: hodlá-li osoba 
oprávněná (dle § 13 odst. 1 výše uve-
deného zákona) pokračovat v provo-
zování živnosti na základě oprávnění 
zemřelého podnikatele, je povinna 
oznámit tuto skutečnost živnosten-

skému úřadu ve 
lhůtě 3 měsíců 
ode dne úmrtí 
podnikatele. 

Dle ustanovení 
§ 59 je živnosten-
ský úřad oprávněn 
uložit podnikateli 
provozuj íc í mu 
cestovní agenturu 
neb o  c e s tov n í 
kancelář zákaz 
protiprávního jednání při provozová-
ní těchto živností, které porušuje nebo 
může porušit společný zájem spotře-
bitelů a kterého se dopustil na území 
Evropské unie nebo v jiném státě tvo-
řícím Evropský hospodářský prostor. 
Porušení tohoto zákazu je důvodem 
pro zrušení nebo pozastavení živnos-
tenského oprávnění – tento postup je 
povinností živnostenského úřadu. 

Další změny jsou v pří lohách 
1 až 3 živnostenského zákona: živ-
nosti řemeslné, vázané a koncesované 
a v prokazování odborné způsobilosti 
a dalších podmínek pro jejich výkon. 
Například u živnosti „Péče o dítě do 
tří let věku v denním režimu“ lze pro-
kázat odbornou způsobilost i dokla-
dem o odborné kvalifikaci k výkonu 
povolání učitele mateřské školy podle 
zvláštního právního předpisu, nebo 
profesní kvalifikace pro činnost chůvy 
pro děti do zahájení povinné školní 
docházky podle zvláštního právní-
ho předpisu. U živnosti „Provádění 
trhacích a ohňostrojových prací“ se 
upouští od podmínky věku 21, resp. 
24 let. Vázaná živnost „Diagnostic-
ká, zkušební a poradenská činnost 
v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, 
rostlinných produktů, objektů a půdy 
proti škodlivým organismům příprav-
ky na ochranu rostlin nebo biocidními 
přípravky“ se zrušuje a přechází do 
volné živnosti – obory činnosti 2 a 3. 
(Obor č. 2 Činnost odborného lesní-
ho hospodáře a vyhotovování lesních 
hospodářských plánů a osnov, obor č. 3 
Diagnostická, zkušební a poradenská 
činnost v ochraně rostlin, rostlinných 
produktů, objektů a půdy proti škodli-
vým organismům přípravky na ochra-
nu rostlin nebo biocidními přípravky.)

Novela živnostenského zákona

Opilec zaútočil
Při běžné hlídkové činnosti dne 25. května v 10.20 hod. zpozorovala hlídka MP na 
náměstí Osvoboditelů před OC Berounka muže (bezdomovce) popíjejícího alkohol v mís-
tech, kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázané. Muž byl v silně podnapilém stavu. 
Při projednávání přestupku strážníky opakovaně hrubě vulgárně urážel a v několika 
případech jim vyhrožoval fyzickou likvidací. Agresivita muže se stupňovala, až ranou 
pěstí zaútočil na hlavu jednoho z nich. Hlídka proti útočníkovi použila hmaty, chvaty, 
a jelikož se odpor osoby stupňoval, přiložila pouta. Na místo byla přivolána Policie ČR, 
která si celou záležitost převzala k dořešení. Následně byl muž odvezen na protialkoholní 
záchytnou stanici do nemocnice Na Bulovce (u muže byla provedena orientační dechová 
zkouška s výsledkem 2,32 promile).
Parapet se vrátil majiteli
Dne 4. června v 11.30 hod. prověřovali strážníci oznámení o krádeži měděných parapetů na 
Zbraslavském náměstí. Oznamovatel hlídce na místě předal popis pachatele krádeže a uká-
zal směr, kam utíkal. Hlídka MP poté na autobusové zastávce „Most Závodu míru“ v ulici 
Žitavského zpozorovala sedícího muže , který odpovídal popisu pachatele. Po provedené 
kontrole se muž na místě doznal k odcizení měděného parapetu z přízemního okna budovy 
na Zbraslavském náměstí. Odcizený měděný parapet měl u sebe v batohu. Z uvedených dů-
vodů byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení. 
Nehoda na přechodu
V pátek 15. června v 18.30 hod. prováděla autohlídka skupiny TAXI pražské městské po-
licie hlídkovou činnost v Radotíně. Při odbočování z ulice Matějovského do ulice Vrážská 
uslyšela zvuk brzdícího vozidla a poté lidský křik. Hlídka spatřila chlapce ležícího za pře-
chodem pro chodce v ulici Vrážská a před ním stojící bílé osobní vozidlo Škoda Favorit. 
Chlapec ležící na zemi silně krvácel z otevřené zlomeniny nad kotníkem levé nohy, byl 
v silném šoku, ale naštěstí byl stále při vědomí. Strážníci ihned zareagovali a zraněnému 
chlapci poskytli první pomoc. Vzhledem k silnému krvácení hrozilo akutní nebezpečí, 
že chlapec vykrvácí. Strážníci zastavili masivní krvácení přiložením škrtidla na levou 
nohu v oblasti třísel. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nezletilého chlapce, byl hlídkou 
MP kontaktován zákonný zástupce, a to matka, která se ihned na místo nehody dostavila. 
Na místo byla přivolána záchranná služba a zraněný chlapec byl převezen do FN Motol na 
oddělení dětské traumatologie. U řidiče osobního vozidla Škoda Favorit byla provedena 
dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Celou záleži-
tost si poté na místě převzala Policie ČR, oddělení dopravních nehod.
Majitel zběha se našel rychle
Krátce po třetí hodině ráno 20. června přijal pracovník Útulku pro opuštěná zvířata Měst-
ské policie hl. m. Prahy oznámení, že v pražských Lahovicích pobíhá kůň. Na místo byli 
vysláni pracovníci odchytové služby, kterým se podařilo za asistence strážníků zvíře od-
chytit a po dvou hodinách vypátrat i šťastného majitele, který si nezraněné zvíře převzal.
Odchytovka opět v akci
Následující den ráno našli strážníci ve Strakonické ulici mladou lišku. Pracovník od-
chytové služby si zraněné zvíře od hlídky převzal a převezl ho k ošetření do Útulku pro 
opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech. 

Pečovatelská služba
Praha - Radotín

K Cementárně 1522/lc
organizační složka Městské části Praha 16

Nevíte si rady, jak pečovat o své blízké,
nebo potřebujete pomoc sám (sama)?

Obraťte se na nás.
KDY: pondělí - čtvrtek 6.45 - 15.30 hod., 

Základní poskytované činnosti: 
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro    

osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (zajištění nákupů,  

úklidu domácnosti),
• dovoz, doprovod k lékaři a zpět,
• základní poradenství (pomoc s tiskopisy, kontakt s úřady).

Kontakt: Pečovatelská služba Praha - Radotín,

pátek 6.30 - 14.00 hod. Odborně vyškolený personál 
dochází do domácností klientů na území Radotína a Lochkova.

 K Cementárně 1522/lc, tel.: 257 811 994
pověřená vedoucí: Bc. Ivana Krásná,
tel.: 774 081 266, 257 886 788
e-mail: ivana.krasna@pl6.mepnet.cz
http://www.praha16.eu/2868_Pecovatelska-sluzba-Praha-Radotin

Senátní volby se blíží. Prezident republiky 
vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR 
na 12. a 13. října 2012. Bude se volit do 
třetiny Senátu a letos, po 6 letech, se vol-
by dotýkají i celé Prahy 16. Volební ob-
vod č. 17 zahrnuje kromě Městské části 
Praha 16 i následující MČ: Praha 12, Pra-
ha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká 
Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kun-
ratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, 
Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část 
území Městské části Praha 4, tvořenou 
k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka. Zářijové 
vydání Novin Prahy 16 přinese voličům 
podrobné informace.
Volné místo. Úřad městské části Praha 16 
vyhlásil výběrové řízení na pozici odbor-
ně kvalifikovaného referenta/referentky 
Odboru sociálního, Úsek sociálně právní 
ochrany dětí s nástupem od 1. října 2012 
na dobu určitou. Poslední termín pro 
doručení přihlášky do podatelny úřadu je 
20. srpen 2012 do 12 hodin. Bližší infor-
mace jsou k dispozici na www.praha16.eu 
v odkazu Úřad - Volná místa, na úřední 
desce MČ a na informačních tabulích 
v Radotíně.
Evropsky významné lokality. Chuchel-
ské háje, Lochkovský profil a Radotínské 
údolí, to jsou tři chráněné oblasti, které 
byly začleněny do sítě evropsky význam-
ných lokalit zařazených do evropského 
seznamu. Rozhodla tak vláda svým naří-
zením již v dubnu 2012, ve sbírce zákonů 
však nové nařízení (č. 208/2012 Sb.) vyšlo 
až koncem června. Pro region Prahy 16 
je to potvrzením o vysoké kvalitě míst-
ního přírodního prostředí, v celé Praze 
je totiž celkem jen 11 evropsky význam-
ných území a z nich tato tři s rozlohou 
218,5 hektaru zaujímají 30 %.
Uzav írk a  ch o dní ku u  Vý p adové. 
V rámci akce „Optimalizace SSZ 5.589 
Výpadová - Vrážská“ se v termínu 
od 19. srpna cca do konce srpna 
předpokládá uzavírka pravostranného 
chodníku při ulici Výpadová (v úseku: 
Tachovská - Vrážská) směr z centra Prahy. 
Obchozí trasa bude vedena ulicemi Ta-
chovská, Nýřanská, Věštínská a Vrážská. 
Zhotovitelem stavby je AŽD Praha s.r.o.
Omezení průjezdu Na Cikánce. Z důvo-
du pořádání sportovní akce „Závod auto-
mobilů do vrchu“ dojde 1. září od 8 do 
18 hodin k úplné uzavírce ulic Na Cikánce 
a K Zadní Kopanině, v úseku cementárna 
Radotín – začátek obce Zadní Kopanina. 
Objížďka je vedena obousměrně po Praž-
ském okruhu. Provoz BUS MHD zůstane 
na dotčených komunikacích zachován. 
Pořadatelem akce je Eduard Patera.
Uzavírka ulic na Zbraslavi. V rám-
ci akce „Jízda historických vozidel 
Zbraslav – Jíloviště“ budou 8. září 
od 13.00 do 16.30 hodin uzavřeny ulice 
U Národní galerie, Zbraslavské náměstí, 
Elišky Přemyslovny, Na Baních, Ke Kr-
ňovu a Žitavského (v úseku Zbraslavské 
náměstí - most Závodu míru). Objízdná 
trasa je vedena ulicí Strakonická s tím, 
že cílová doprava je dále vedena do ulice 
K Výtopně. Pořadatelem akce je Veteran 
Car Club Praha. 
Poplatek za psa. 31. srpen je posledním 
dnem k zaplacení druhé splátky míst-
ního poplatku ze psů. Sazby a splatnost 
místního poplatku ze psů stanovuje 
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. 
hlavního města Prahy, v platném znění. 
Tato druhá splátka se týká majitelů psů, 
kteří bydlí v obytných domech a splátka 
činí 1500 Kč/rok. V případě majitele bydlí-
cího v Radotíně je možné poplatek zaplatit 
hotově na pokladně Úřadu městské části 
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a,  
(dveře č. 1), poštovní poukázkou prostřed-
nictvím pošty, nebo bezhotovostním převo-
dem na účet vedený u České spořitelny, a.s.,  
č.ú. 19-2000861379/0800. K identifikaci 
platby je nutno použít variabilní symbol 
přidělený správcem poplatku. Stále se 
najdou i majitelé psů, kteří nemají zapla-
cený místní poplatek, který byl splatný do 
31. března. Těmto zapomnětlivcům byly 
už zaslány platební výměry se složenka-
mi. Pokud ani na toto majitelé nezarea-
gují, pak následuje vymáhání pohledávek 
a předání exekutorovi. Při platební nekáz-
ni má správce poplatku možnost zvýšení 
poplatku až na trojnásobek.
Jesle hledají ředitele. Správní rada obecně 
prospěšné společnosti Dětské jesle Zbra-
slav vyhlašuje výběrové řízení na obsa-
zení místa ředitele/ky společnosti Dětské 
jesle Zbraslav, o.p.s. Bližší informace na:
www.mc-zbraslav.cz.


