3

Důležité investiční akce
Odbor správy majetku MHMP si
z podnětu radotínské radnice nechává zpracovat studii na vybudování

přírodního koupaliště v této lokalitě.
Pevně věříme, že nejbližší budoucnost ukáže, zda tento záměr bude
uskutečnitelný.
Druhou, pro celý správní obvod
klíčovou investiční akcí jsou zábrany
proti velké vodě. Realizace hlavních
částí protipovodňových opatření v Ra-

dotíně se blíží ke konci. Stavba se skládá
ze tří etap – první část od přívozu podél
ulice Výpadové až k tenisu realizuje
firma Eurovia, zhotovitelem druhé
části od tenisu
přes křižovatku Výpadová Věštínská,
kolem Pen ny
marketu, ulicí
U Jankovky až
k trati ČD je
firma OHL ŽS
a.s. Třetí úsek
kolem a reá lu
základní školy
se zatím nerealizuje.
Termín dokončení části
kolem ulice
Výpadové
j e 2 9. 9. 2 0 0 9,
úsek kolem ulice
U Jankovky má být hotov do 23.10.2009.

Obtížná dopravní situace na ulici
Výpadové naproti bistru U Ondřeje
byla několikrát s Odborem dopravy
MHMP, investorem a zhotovitelem
stavby za účasti MČ Praha 16 řešena.
Požadavek investora a zhotovitele,
aby v této části byla ulice Výpadová
zjednosměrněna a řízena světelnou
signalizací, radotínská samospráva
striktně odmítla a nakonec byl dohodnut i za účasti Rady MČ Praha 16
kompromis, že komunikace Výpadová bude ve všední den obousměrná,
pouze v sobotu a neděli, kdy je hustota dopravy na Výpadové nižší, bude
zjednosměrněna a řízena světelnou
signalizací. Tento stav bude trvat do
20. září, kdy budou dopravní opatření u bistra U Ondřeje odstraněna.
Dále budou pokračovat dopravní
opatření na křižovatce Výpadová
a Věštínská. Investor i zhotovitel
ujistili zástupce městské části, vzhledem k tomu, že tato křižovatka je
poměrně prostorná, že zde bude zachován obousměrný provoz.

Protipovodňová opatření – aktuální přehled částečných uzavírek
Výpadová (úsek Tachovská – K Přívozu) – do 20.9.2009
Výpadová (křižovatka s Věštínskou) – do 30.10.2009
K Přehradám (úsek most Závodu míru – Žitavského) – do 14.2.2010
Věštínská (vjezd k Penny marketu) – do 31.10.2009
Pod Špitálem (úsek U Národní galerie – Opata Konráda) – do 23.12.2009

Programy pro děti a seniory
Městská část Praha 16 připravila na
září a říjen dva preventivní programy.
První je směrován na starší věkovou skupinu a poradí, jak se ubránit podvodníkům.
Druhý z nich nese název Bezpečný podzim
a na novém dopravním hřišti budou vítáni hlavně nejmenší účastníci silničního
provozu.
Dne 21.9.2009 proběhne v době od
14.30 do 16.30 hodin v radotínském
Kulturním středisku (nám. Osvoboditelů
44/15) přednáška Policie České republiky
„Senioři obětí trestné činnosti“. Pořad
je zaměřen především pro naše nejstarší
spoluobčany a jejím obsahem jsou druhy trestné činnosti páchané na nejstarší
cílové skupině. Účastníci se seznámí se
způsoby, jak se ubránit, s doporučenými
postupy v případě ohrožení a dalšími
informacemi. Hovořit se bude zejména
o trestném činu podvodu, kterého bývají starobní důchodci častým terčem
útoku pachatelů. Rovněž bude pracovníky Policie ČR, Krajského ředitelství
hlavního města Prahy, odpovězeno na
dotazy. A aby akce proběhla nejen v preventivním, ale i v příjemném duchu, přislíbil starosta MČ Praha 16 Mgr. Karel
Hanzlík i drobné občerstvení.
V sobotu 3.10.2009 se na novém dětském dopravním hřišti v areálu Základní
školy Praha – Radotín (Loučanská ulice
1112/3) koná akce Bezpečný podzim
zaměřená na dopravní výchovu dětí.
Součástí odpoledního programu (13 - 17
hod.) bude jízda na kole dopravním hřiš-

těm s kruhovým objezdem pod vedením
dopravních policistů a strážníků, ukázka
a výuka první pomoci a policejní školka pro nejmenší. Děti dostanou dětské

Akce Bezpečný podzim proběhne na novém dopravním
hřišti
řidičské průkazy, společně s rodiči si
zasoutěží o ceny a na místě nebude chybět skákací hrad. Akce je připravena ve
spolupráci s Policií ČR, Městskou policií
hl. m. Prahy, BESIPem a Mládeží červeného kříže.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 9. a 10. října 2009 se uskuteční, z důvodů obecně známých, předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V první den voleb – v pátek
začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. V sobotu pak začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území
České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených
honorárními konzulárními úředníky.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb, tj. 10. října 2009, dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči jsou
zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních seznamech. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu
voličů.
Jak může postupovat volič, který se bude v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2009 zdržovat v zahraničí?
Voličům, zdržujícím se v zahraničí dlouhodobě, podají informace na
příslušných zastupitelských úřadech. V případě krátkodobého pobytu
v zahraničí je vhodné volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz (viz vpravo).

Voličský průkaz
Pokud volič nebude moci z jakýchkoliv důvodů volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb prezidentem republiky (bylo to 9. července 2009), požádat příslušný
úřad o vydání voličského průkazu, a to:
» písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději do 2. října 2009,
» osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 7. října 2009 do 16.00 hod.
Voličský průkaz si pak může vyzvednout nejdříve 24. září 2009. Příslušný úřad městské části předá
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně voliči nebo tomu, kdo se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, případně jej zašle na adresu, určenou
v žádosti. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do
Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Volební místnosti
Lipence:
Volební místnost je ve školní jídelně ZŠ na adrese Černošická 168.
Lochkov:
Volební místnost je v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha – Lochkov, Za Ovčínem 1.
Radotín podle okrsků:
366 (Eden) - Dům Pečovatelské služby, K Cementárně 1522/1c
367 (Viničky) - Kulturní středisko Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15
368 (Staré sídliště) - Sportovní hala, U Starého stadionu
369 (Rymáň) - Základní škola Radotín, budova II. stupně, Loučanská 1112/3
370 (Janka) - Channel Crossings, Vrážská 238/8
371 (Lahovská) - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15
372 (Říhák) - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2
373 (Nové sídliště) - Základní škola Radotín, budova II. stupně, Loučanská 1112/3
Na obálce s hlasovacími lístky bude uvedena adresa příslušné volební místnosti.
Velká Chuchle podle okrsků:
379 - Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Praha - Velká Chuchle,
380 - Česká zemědělská univerzita, V Lázních 3, Praha - Malá Chuchle.
Zbraslav podle okrsků:
001 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Hauptova 591
002 - Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
003 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
004 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
005 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
006 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
007 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
008 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
009 - ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180
010 - Hyundai Lahovičky, Strakonická 24

Způsob hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po záznamu ve výpisu ze
stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně novou sadu
hlasovacích lístků. Poté vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
(jinak mu nebude hlasování umožněno), kde nesmí být nikdo (ani člen okrskové volební
komise) přítomen zároveň s ním*.
Zde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do
úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv. Neplatné jsou
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas
voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, příslušný úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
ale pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
*S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, případně nemůže číst či psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo prohlášení zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin
před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále
zde bude případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na
jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou
vytištěny samostatně pro každou politickou stranu, politické
hnutí a koalici a opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Na každém z nich je uvedeno číslo určené losem, nemusejí
ale tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina politické strany, politického hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb, tj. 6.10.2009. Ten, kdo zjistí, že nemá
k dispozici všechny hlasovací lístky, nebo že došlo k jejich
poškození či ztrátě, může požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.

