
STRANA 2

Čeněk Kořínek

  Pracovníci oddělení péče o rodinu 
a dítě poskytují sociálně-právní ochra-
nu dětem, jejich práva a právem chrá-
něné zájmy, včetně jejich příznivého 
psychického a fyzického vývoje, jsou 
ohroženy. Pracovníci sociálně-právní 
ochrany dětí se zejména zaměřují na ře-
šení  nedostatečné péče o děti ze strany 
rodičů či osob, kterým jsou děti svěřeny 
do péče, ochranu dítěte při rozvodu a po 
rozvodu manželství, problematiku týra-
ného, zneužívaného a zanedbávaného 
dítěte, náhradní rodinnou péči, situaci 
dítěte narozeného mimo manželství 
a pomoc matce dítěte narozeného mimo 
manželství. Kompetence pracovníků 
sociálně-právní ochrany jsou vymeze-
ny především zákonem č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí a dále se 
jejich činnosti týká zákon č. 94/1961 
Sb., o rodině, zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád a další. 
  S čím se tedy na nás lidé mohou ob-
racet a s čím jim můžeme pomoci?
Obracet se na nás mohou lidé, kteří 
bydlí v obcích Radotín, Zbraslav, Li-
pence, Lochkov, Velká a Malá Chuchle, 
Lahovice, Lahovičky. Bezplatně po-
skytujeme předlohy návrhů na rozvod 
manželství, úpravu poměrů k dětem 
pro dobu před i po rozvodu manželství, 
návrhy na zvýšení či snížení výživného, 
návrhů na úpravu styku rodiče s dí-
tětem a další návrhy týkající se nezl. 
dětí. V soudních řízeních týkajících se 
nezl. dětí poté vystupujeme jako ko-
lizní opatrovníci dítěte (prošetřujeme 
poměry v místě bydliště, účastníme se 

soudních jednání…). Dále se na nás 
mohou obracet rodiny s dětmi, také 
např. těhotné  ženy, ale také samotné 
děti, které se dostanou do jakékoli ob-
tížné životní situace, ve které se nejsou 
schopny samy orientovat, nevědí, kam 
se obrátit. Můžeme jim poskytnout pří-
mou pomoc, radu či je odkázat na jiné 
odborné pracoviště, popř. jim návštěvu 
takového pracoviště zprostředkovat. 
Další činností pracovníků sociálně-

-právní ochrany dětí je vyhledávání 
ohrožených dětí (tj. dětí, jejichž rodiče 
zemřeli nebo neplní povinnosti plynou-
cí z rodičovské zodpovědnosti nebo 
nevykonávají nebo zneužívají práva 
plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 
také dětí, které vedou zahálčivý nebo 
nemravný život, dětí dopouštějících se 
útěků z domova nebo dětí, na kterých 
byl spáchán trestný čin). V této činnosti 
nám mohou nejvíce pomoci občané, 
kteří nejsou lhostejní k osudům dětí 
ze svého okolí a případné podezření 
na týrání, zanedbávání či dokonce 
sexuální zneužívání dětí nám nahlásí. 
Zachování anonymity nahlašovatele je 
samozřejmostí. 
  A kde nás najdete? Sídlíme v Rado-
tíně, nám. Osvoboditelů 732, budova 
sociálně-zdravotního odboru, kancelář 
č. 3 v přízemí. Úřední dny: pondělí a 
středa, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30. 
Podrobněji se o dalších činnostech pra-
covníků oddělení péče o rodinu a dítě 
zmíníme v některém z dalších číslech.

Lenka Veselá
Jitka Hájková

  Všem držitelům cestovních pasů 
doporučujeme zkontrolovat si termín 
ukončení platnosti pasu a ujistit se, zda 
je cestovní pas platný ještě minimálně 
po dobu, kterou požaduje stát, do kte-
rého chcete cestovat (zpravidla je tato 
doba v rozmezí od jednoho do šesti 
měsíců). Tyto informace získáte na 
zastupitelském úřadu konkrétního státu 
nebo je může poskytnout Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky. Při-
pomínáme, že lhůta stanovená zákonem 
pro vydání cestovního pasu se strojově 
čitelnou zónou je 30 dní. Budete-li 
v souvislosti s Vaší cestou do zahraničí 
žádat o vydání víza, musíte k této lhůtě 
připočíst ještě dobu potřebnou pro vyří-
zení této žádosti. 
  Občané z městských částí správního 
obvodu Praha 16, tj. Praha 5 – Zbra-
slav, Praha 5 – Velká Chuchle, Praha 
5 – Malá Chuchle, Praha 5 – Lahovice, 
Praha 5 – Lipence, Praha 5 – Lochkov, 
Praha 5 – Radotín, si cestovní doklady 
vyřídí na Úřadě městské části Praha 
16, odboru občansko správním, úseku 
evidence obyvatel a osobních dokla-
dů, náměstí Osvoboditelů 21, Praha 5 

– Radotín. Úřední hodiny jsou: pondělí 
a středa od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 
13,00 hod. do 17,30 hod., v úterý a ve 
čtvrtek od 8,00 hod. do 12,00 hod. 
Občan starší 18 let předloží násle-
dující doklady potřebné pro vydání 
cestovního dokladu: vyplněnou žádost 
na originálu předepsaného tiskopisu, 
platný občanský průkaz, předchozí ces-
tovní pas a jednu průkazovou fotografi i 
odpovídající současné podobě žada-
tele o rozměrech 35 x 45 mm (lesklý 
povrch, čelní pohled). Při požadavku 
uvést v cestovním dokladu titul je 
nutno předložit originál dokladu pro-
kazujícího získání dosaženého vzdělání. 
Při zapsání dětí mladších 15 let předlo-
ží žadatel rodné listy dětí nebo ověřené 
kopie rodných listů. 
Občan ve stáří od 15 do 18 let se 
dostaví společně se zákonným zástup-
cem a předloží vyplněnou žádost na 

originálu předepsaného tiskopisu, jed-
nu průkazovou fotografi i odpovídající 
současné podobě žadatele o rozměrech 
35 x 45mm (lesklý povrch, čelní po-
hled), platný občanský průkaz, před-
chozí cestovní pas, rodný list, souhlas 
zákonného zástupce – zákonný zástup-
ce vyjadřuje souhlas svým podpisem na 
žádosti a to před pracovníky na přepáž-
ce. Zákonný zástupce je povinen proká-
zat svou totožnost platným občanským 
průkazem.
Za občana mladšího 15 let podává 
žádost zákonný zástupce (rodič, opat-
rovník). Dále občan předloží průkazo-
vou fotografi i odpovídající současné 
podobě žadatele o rozměrech 35 x 
45 mm (lesklý povrch, čelní pohled), 
rodný list dítěte (originál nebo úředně 
ověřená kopie), předchozí cestovní pas. 
Zároveň je zákonný zástupce povinen 
prokázat svou totožnost platným ob-
čanským průkazem.
  Správní poplatky za vyhotovení ces-
tovního pasu se vybírají v hotovosti a 
liší se podle toho, zda se jedná o cestov-
ní pas se strojově čitelnou zónou (tzv. 
vínový pas), vyhotovený ve lhůtě 30 
dnů nebo pas bez strojově čitelné zóny, 
vyhotovený v kratší lhůtě než je 30 dnů 
a platný pouze jeden rok. 
  Občané starší 15 let za vyhotovení 
pasu se strojově čitelnou zónou zaplatí 
částku 200,- Kč (platnost pasu je 10 let) 
a občané mladší 15 let potom částku 
50,- Kč. Platnost tohoto pasu je pro 
osobu mladší patnácti let 5 let.
  Za vyhotovení pasu bez strojově či-
telné zóny se platí správní poplatek ve 
výši trojnásobku výše uvedené základní 
sazby.
  Vážení čtenáři, doporučujeme Vám 
požádat včas o vydání cestovního pasu 
a nenechávat podání žádosti na posled-
ní chvíli před odjezdem do zahraničí, 
abyste stihli vyřídit nezbytné formality 
v klidu a bez mimořádných výdajů!
Příjemnou dovolenou přeje kolektiv 
pracovníků odboru občansko správního 

Jana Černá

  V současné době probíhá na území 
hlavního města Prahy, tedy i na územ-
ním obvodu Prahy 16, kontrola ces-
tovních kanceláří a cestovních agentur. 
Při kontrole cestovních kanceláří je 
největší pozornost věnována pojištění. 
Každá cestovní kancelář je povinna 
mít po celou dobu své podnikatelské 
činnosti uzavřenou pojistnou smlouvu. 
Povinné smluvní pojištění se sjednává 
podle § 6 – 8 zákona č. 159/1999 Sb., 
o některých podmínkách podnikání 
v oblasti cestovního ruchu a o změně 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
nabyl účinnosti dne 1. října 2000. Po-
jišťovna předává cestovní kanceláři 
kromě pojistky doklady určené zákaz-
níkům. Tyto doklady musí obsahovat 
informace o uzavřeném pojištění, a to 
zejména označení pojišťovny, podmín-
ky pojištění a způsob oznámení pojistné 
události. Cestovní kancelář je povinna 
předat tento doklad zákazníkovi sou-
časně s cestovní smlouvou. Pokud by 
zákazník tento doklad nedostal, měl 
by si jej ve vlastním zájmu vyžádat, 
aby měl jistotu, že cestovní kancelář je 
skutečně pojištěná. 
  V naší republice působí v současné 
době více než tisíc cestovních kanceláří, 
což je v porovnání např. s Německem, 

kde je jich podle posledních údajů 95, 
nebo se Slovenskem, kde je jich nece-
lých tři sta, skutečně hodně. Není proto 
vyloučeno, že se některé tuzemské 
kanceláře mohou dostat do fi nančních 
potíží. Zákazníkům lze doporučit, aby 
si vybírali cestovní kanceláře všeobec-
ně známé, které určitou dobu fungují 
a o nichž lze získat předem informace 
například i od jejích dřívějších klien-
tů. Dobrou pomůckou zde může být 
seznam www.pojistene.ck.cz, který je 
denně aktualizován. 
  Cestovní agentury mohou nabízet či 
prodávat jednotlivé služby cestovního 
ruchu, případně jejich kombinace. 
Mohou také prodávat věci, které jsou 
spojené s cestovním ruchem, což jsou 
např. vstupenky, mapy, plány, tištěné 
průvodce nebo upomínkové předměty. 
Dále smějí cestovní agentury v souladu 
s ustanovením § 3 odstavec 1 zákona č. 
159/200 Sb. zprostředkovávat prodej 
zájezdu pro cestovní kancelář. Zde by 
měli zákazníci dávat pozor na to, aby 
cestovní agentura nezprostředkovala 
prodej zájezdu pro subjekt, který není 
cestovní kanceláří. Také zde platí, že 
zákazník by si měl o cestovní kanceláři, 
se kterou mu agentura zprostředkuje 
smlouvu, získat potřebné informace. 

Pavel Homolka

   Státní ústav radiační ochrany při 
průzkumu radonu v obydlích zjistil, 
že i v některých moderních rodinných 
domech překračuje koncentrace 
radonu doporučenou hodnotu 200 
Bq/m3. Tento ústav Vám nabízí 
možnost zkontrolovat si po kolaudaci 
dlouhodobý obsah radonu ve dvou 
standardních místnostech Vašeho 
rodinného domu. Měření je prováděno 
korespondenčně, zdarma a trvá 1 rok. 
Výsledky jsou následně sděleny pouze 
účastníkovi průzkumu a nemají žádný 
zpětný vliv na kolaudaci objektu. 
Uvedená měření nenahrazují v žádném 

případě měření ke kolaudaci stavby. 
   Součástí průzkumu je i možnost 
bezplatného korespondenčního změření 
obsahu radonu ve vodě, jehož výsledky 
se můžete dozvědět obratem. To má 
význam zejména, pokud využíváte 
individuální zdroj vody.
   Bližší informace se můžete dozvědět 
na telefonním čísle 495 211 487 a na 
adrese Státní ústav radiační ochrany, 
Piletická 57, 500 03 Hradec Králové. 
Další řadu informací lze též nalézt na 
internetové adrese úřadu www.suro.cz. 
Odpovědní formulář si bude možno 
vyzvednout ve vestibulu radnice 
v Praze – Radotíně.

 Zábory vozovek, chodníků a dalších 
součástí komunikací jsou z hlediska 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, zvláštním užíváním dál-
nic, silnic a místních komunikací, které 
podléhají povolení příslušného silniční-
ho správního úřadu. Pod slovy „zvláštní 
užívání komunikace“ rozumíme jaké-
koli jiné než obvyklé užívání komuni-
kací, např. provádění stavebních prací 
vč. umístění stavebního zařízení (lešení, 
cihly, kontejner na odvoz suti, skládka 
písku ad.), umisťování reklamních za-
řízení, provozování prodejních stánků 
(vč. umístění stolků, židlí, stojanů…), 
pořádání kulturních, sportovních a ji-
ných akcí na komunikacích.
 Silničním správním úřadem pro správ-
ní obvod Praha 16 je odbor životního 
prostředí a dopravy Úřadu městské 
části Praha 16 (tel.: 257 912 051) s vý-
jimkou vybrané komunikační sítě, kde 
státní správu vykonává odbor dopravy 
Magistrátu hl. m. Prahy (jde o páteřní 
komunikace, jejichž seznam je k dispo-
zici na internetu na adrese www.mcpra-

ha16.cz). Pro úplnost dodáváme, že 
chodníky podél těchto komunikací jsou 
ve správě ÚMČ Praha 16. 
 Žádost o povolení záboru komunikace 
by měl podat ten, v jehož zájmu nebo 
kvůli jehož činnosti má být zvláštní 
užívání povoleno (jsou-li důvodem 
stavební práce, žádost předkládá zhoto-
vitel). Tuto žádost pak posoudí Policie 
ČR – dopravní inspektorát z hlediska 
bezpečnosti a plynulosti silničního 
a pěšího provozu na komunikaci. Před 
vydáním rozhodnutí, kterým se povolu-
je zábor komunikace, je třeba zaplatit 
správní poplatek (jeho výše je stanove-
na v závislosti na počtu dní, kdy bude 
zábor trvat) a následně místní poplatek 
za užívání veřejného prostranství (plat-
ba za m2 a den). 
 Závěrem upozorňujeme, že tomu, kdo 
realizuje zábor komunikace bez povo-
lení silničního správního úřadu, hrozí 
nemalý fi nanční postih. U právnických 
osob může být uložena pokuta až do 
výše 500 000 Kč, u fyzických osob až 
10 000 Kč. 

  Telefonickou linku Pražských vodovodů 
a kanalizací (PVK), která veřejnosti slou-
ží jeden rok, využilo loni 50 tisíc Pražanů. 
Denně se na linku call centra PVK 840 
111 112 nyní obrací v průměru 400 lidí. 
Jen v lednu 2003 ji v pracovní dny využilo 
na 7800 zákazníků.
  Prostřednictvím telefonního hovoru za 
místní poplatek se zákazníci nejčastěji 
informují jak uzavřít smlouvu o dodávkách 
vody a odkanalizování. Dále si po telefonu 
upravují výši záloh za vodné a stočné, ptají 
se na vyúčtování či nahlašují reklamace 
a informují se také na podrobnosti ohledně 
zřízení přípojky a osazení vodoměru.
  Od 1. března 2004 se pražská veřejnost 
dovolá na telefonní linku 840 111 112 po 
celých 24 hodin. V pracovní dny od 7. do 19. 
hodiny bude telefonní středisko poskytovat 
kompletní službu a servis informací, po 19. 
hodině a o víkendu veškeré informace o 
haváriích na vodovodní a kanalizační síti. 
Prostřednictvím jediného čísla tak PVK 
zjednodušují kontakt se zákazníky.  
Z průzkumu, který PVK provedla v posled-

ním čtvrtletí loňského roku, vyplývá, že
 87 % zákazníků považuje informovanost 
za dostatečnou. Přitom 34 % Pražanů se in-
formuje prostřednictvím telefonu, 28 % lidí 
získává údaje z informačních brožur PVK, 
22 % občanů z tisku a televize a 16 % zá-
kazníků vyhledává informace na ofi ciálních 
webových stránkách PVK (www.pvk.cz). 
  Průzkum tedy potvrdil, že telefonické vy-
řizování svých požadavků prostřednictvím 
call centra 840 111 112 Pražané vítají.
Pro zlepšení a zjednodušení kontaktů se 
zákazníky PVK rovněž otevřela v listopadu 
2003 nové zákaznické centrum v Dykově ul. 
poblíž Vinohradské vodárny. Služeb tohoto 
moderního pracoviště využilo loni celkem 
26 382 Pražanů. 
  Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jsou 
členem skupiny Veolia Water. PVK zaměst-
návají 1688 pracovníků (k 31. 12. 2003), 
v roce 2003 bylo vyrobeno 142 654 187 mł 
pitné vody, vyčištěno bylo 134 938 444 mł 
odpadní vody. Obrat společnosti PVK za rok 
2003 činil 4,35 mld. Kč. 

Od 1. března došlo k několika změnám 
v provozu nočních autobusů v Praze 16.  
Nejvýznamnější změnou je prodloužení 
trasy první mimopražské noční linky 
601 z Černošic přes Dobřichovice 
a Lety do Řevnic. Nyní je tedy možné 
cestovat z Barrandova, Lochkova nebo 
Radotína do Poberouní i v pozdních 
nočních hodinách. Další dobrou zprávou 
je posílení linky 514 o jeden spoj (trasa 
B a r r a n d ov  –  R a d o t í n  z a c h ov á n a) .
Odjezdy z Chaplinova náměstí: 1.40 
(l. 601), 2.40 (l. 514), 3.40 (l. 601).
O d j e z d y  z e  S í d l i š t ě  R a d o t í n 
(směr Barrandov): 0:37, 1:37, 2:37, 337.
Odjezdy linky 601 ze Řevnic: 2:18
Veškeré informace o Pražské integrované 
dopravě (trasy, jízdní řády, tarif, dopravci, 
plánované změny atd.) naleznete na 
internetu na adrese www.ropid.cz.

Kamerový systém: Telefony na Pult 
centrální ochrany PČR: 974 855 601 - 
PCO PČR, Nádražní 16a, Praha 5 (zatím 
opticky svedeny kamery z Radotína). 
974 852 101 - PCO PČR, Obvodní ředitelství 
pro Prahu 2 a  Prahu 5 Sokolská 38, Praha 2.

V souvislosti s organizačním dělením na 
úřadech jiných městských částí Prahy 1-22 
a v souvislosti s logickým dělením náplní 
jednotlivých současných odborů ÚMČ bylo 
vyčleněno z odboru sociálního a zdravot-
ního oddělení státních sociálních dávek 
a z  něj vytvořen samostatný nový odbor. 
Obdobně bylo z odboru životního prostře-
dí a dopravy vyjmuto oddělení dopravy 
a vytvořen nový odbor dopravy. Navrho-
vané opatření, na základě souhlasného 
stanoviska Rady MČ Prahy 16, vstoupilo 
v platnost od 1.března 2004.  
V pondělí 15.března v 10.00 hod. proběhl 
za přítomnosti řady čestných hostů  slav-
nostní akt uložení sošky sv. Barbory, pat-
ronky horníků, do portálu průzkumné štoly 
tunelu stavby 514  silničního okruhu kolem 
Prahy.  Celá akce může být zahájena na zá-
kladě defi nitivního verdiktu Ministerstva 
pro místní rozvoj, které zamítlo odvolání 
občanského sdružení Ateliér pro život.  
V souladu s § 3, odstavec 1.vyhlášky 
291/1991 o základních školách, proběhly 
v termínu od 15.ledna do 15.února zápisy 
budoucích školáků do prvních tříd.  A jak 
vypadá situace v jednotlivých městských 
částech ve správním obvodě Prahy 16?
V MČ Praha 16 je počet zapsaných dětí 
52. Na Zbraslavi je to 64 dětí v případě 
Základní školy Nad Parkem a 12 budoucích 
prvňáčků v ZŠ Hauptova. Lipeneckou ško-
lu a její první třídu by v příštím roce mělo 
navštěvovat 23 dětí. Výsledkem zápisu 
v základní škole v MČ Velká Chuchle je 
předpokládaný stav v první třídě na začát-
ku školního roku 2004/05 14 dětí. 
  V Lochkově koncem března budou opět 
započaty  práce na rekonstrukci míst-
ních komunikací. Dojde tak k dopravní 
uzavírce ulic – U Sušičky, Na Písku a čás-
tečně ulice Za Ovčínem. Z důvodu opravy 
dešťové kanalizace bude uzavřena ulice 
K Lahovské a ke konci dubna i část ulice 
U Sladovny, kde dojde k propojení dešťo-
vých řádů s nově vybudovaným dešťovým 
řádem z výstavby staveniště, které pomalu 
vyrůstá pod hřištěm a bude sloužit tech-
nickému zázemí při výstavbě silničního 
okruhu stavby 514 – městský okruh Slive-
nec – Lahovice. Jelikož probíhají práce na 
hloubení průzkumné štoly a na přípravě ob-
jízdných komunikací, dochází ke značnému 
znečištění místních komunikací, a tudíž 
k stížnostem lochkovských občanů. Situaci 
se MČ snaží řešit s dodavateli stavby.
Koncem března (většinou v týdnu od 22. 
do 26.3.) budou probíhat zápisy do ma-
teřských škol na území správního obvodu 
Prahy 16.

Posledním březnovým dnem, tedy 31. končí 
termín na zaplacení poplatku za držení 
psa. V případě, že je poplatek vyšší než 
600,- Kč lze ho uhradit ve dvou splátkách 
a to do 31.března a do 31.srpna.
Magistrát hl.města Prahy – odbor městské 
zeleně vyhlásil a zveřejnil podmínky 
grantového řízení pro rok 2004 s mož-
ností ukončení realizace v roce 2005, 
a to v následujících tématických oblastech. 
V oblasti zlepšení stavu městské zeleně, 
v problematice ochrany přírody, v oblasti 
odpadového hospodářství, ekologické 
výchově a v obecně tématických okruzích 
jako je ochrana ovzduší, vodních zdrojů či 
předcházení vzniku odpadů. Text vyhlášení 
grantového projektu, včetně přihláškových 
formulářů je možno získat v sekretariátu 
ÚMČ Prahy 16 nebo na odboru životního 
prostředí, ulice V.Balého 23. Náležitosti 
jsou též zveřejněny na webových stránkách 
Magistrátu hl.m.Prahy – www.praha-mes-
to.cz (sekce ,,úřední deska“-,,městské gran-
ty“-,,granty ŽP 2004-vyhlášení“).  Žádosti 
lze podávat do 31.března do 12.00 hod. 

V případě jakékoliv krizové situace 
volejte tel.číslo 112.


