
Radotín spolupracuje s Diakonií Broumov

o dost větší zařízení stojí na levé straně 
při vjezdu na parkoviště před Albertem. 

Třetí přibude ještě do Sběrného dvora, 
který provozují Technické služby Praha 
– Radotín, v ulici V Sudech. V provozu 
je i sběrné místo u gymnázia v Loučan-
ské, které zatím zůstane v provozu. 
Jak odevzdávat?
Všechny věci musí být suché a zabale-
né do igelitových tašek, aby se při pře-
pravě nepoškodily. Vhazovací otvory 
u kontejnerů jsou široké padesát cen-
timetrů, proto nemohou být předměty 
ve velkých pytlích, jednoduše by se do 
vhozů nevešly. Další důvod úzkých ot-
vorů je bezpečnostní, věci z kontejnerů 
by mohly být vytahovány, čímž by 
způsobily nepořádek v okolí.
Co se s věcmi děje dál?
Obsah kontejnerů se odváží do Diako-
nie Broumov, sociálního družstva, kte-
ré již 22 let poskytuje materiální pomoc 
potřebným nejen u nás v republice, ale 
i v zahraničí. V centru se přetřídí. Věci 
použitelné k humanitárním účelům 
jsou předávány do výdejních středisek 
Diakonie pro sociálně potřebné obča-
ny nebo pro další sociální organizace. 
Naopak předměty, které se k tomu 

účelu nehodí, se dále průmyslově zpra-
covávají například v automobilovém či 
stavebním průmyslu nebo na výrobu 

přikrývek a úklido-
vých hadrů. 

„Na celém pro-
cesu se podílejí lidé 
z okraje společnosti, 
kteří mají v Diakonii 
azylové ubytování 
a možnost pracov-
ního uplatnění. Jde 
zhruba o šedesát kli-
entů, převážně bez 
přístřeší. Ti by jinak 
práci nikde nedosta-
li,“ tvrdí Mgr. Lenka 

Wienerová, oblastní ředitelka Diakonie 
Broumov. 

Podle Wienerové je dalším pozi-
tivním faktorem ochrana životního 
prostředí. Textil totiž nekončí na 
skládkách, ale je ještě z 95 % dále vy-
užitelný.užitelný.

Co odevzdávat? 
Odevzdávat můžete letní a zimní ob-
lečení, pánské, dámské a dětské, lůž-
koviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, látky (minimálně jeden metr 
čtvereční, nikoliv zbytky látek), peří, 
péřové a vatované přikrývky, polštá-
ře, deky, spací pytle, obuv svázanou 
tkaničkami tak, aby se páry neztrati-
ly, funkční tašky, kabelky nebo batohy 
a plyšové hračky. 

Savý textil může být i potrhaný, 
upotřebí se na čistící hadry. Nesavé 
věci (umělé či silonové), které jsou 
roztrhané nebo mají rozbité zapíná-
ní, chybějící knofl íky, do kontejneru 
nepatří. Diakonie nemá možnost je 
opravovat.  

Více na www.diakoniebroumov.cz

Mrtvý u přejezdu
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Vandal poničil zastávku v Malé Chuchli
O pátečním ránu 20. února ve 4.15 hod. městští policisté opět prověřovali ozná-O pátečním ránu 20. února ve 4.15 hod. městští policisté opět prověřovali ozná-
mení z tísňové linky 156 s tím, že v ulici Strakonická nějaká osoba ničí vybavení mení z tísňové linky 156 s tím, že v ulici Strakonická nějaká osoba ničí vybavení 
zastávky MHD Malá Chuchle. Hlídka po příjezdu na místo zpozorovala ve vzdá-
lenosti cca 20 metrů od poničené zastávky, která měla rozbité skleněné výplně, 
muže „mávajícího“ kolem sebe batohem.
Hlídka pojala důvodné podezření, že by se mohlo jednat o toho muže, který 
stanici poničil. 
Po provedené kontrole muž uvedl, že o poškozené zastávce městské hromadné 
dopravy nic neví. Hlídka MP cestou OPES OŘ Praha 5 na místo přivolala ozna-
movatele, který uvedl, že se skutečně jedná o muže, kterého viděl, jak poškozuje 
zastávku MHD. Policie ČR, MOP Barrandov si následně celou záležitost převza-
la k dořešení. U muže byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 1,83 promile alkoholu v dechu.
Hledaný stanoval u Berounky
Týž den, v pátek 20. února v 16 hodin odpoledne, autohlídka městské policie při 
své běžné hlídce zpozorovala na pravém břehu řeky Berounky v Lipencích (proti 
Říčním lázním Radotín) muže, který se pohyboval v okolí postaveného stanu. 
Kvůli nepovolenému stanování na území hl. m. Prahy mimo určená tábořiště 
byla u muže provedena kontrola a následná lustrace v databázi osob hledaných 
Policií ČR. Výsledek lustrace byl pozitivní. Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o osobu hledanou policií, byl muž následně předveden na Policii ČR, místní 
oddělení Radotín a předán k přijetí dalších opatření. 

Mobilní radnice má za sebou první půlrok
Nová služba radotínské radnice pro 

místní občany, kteří se obtížněji dostá-
vají na pracoviště úřadu při vyřizování 
svých záležitostí, funguje již půlrok. Na 
základě zprávy tajemníka ÚMČ Praha 
16 nyní radní rozhodli o jejím dalším 
fungování v nezměněné podobě.

Projekt tzv. Mobilní radnice, je-
hož hlavním smyslem je pomoci těm 
občanům, kteří se kvůli svému věku 
či zdravotnímu postižení obtížněji 
dostávají na pracoviště úřadu při 
vyřizování svých záležitostí, byl pro 
veřejnost dlouhodobě připravován 
a ofi ciálně spuštěn 15. září 2014.

Tato nadstandardní služba je určena 
handicapovaným občanům (ZTP) a oso-
bám 75letým a starším a je zajišťována 
na území Radotína. Její zřízení nepři-
neslo radnici žádné vstupní vícenáklady, 
neboť nedošlo k pořízení žádných speci-
álních mobilních pracovišť, využívána je 
stávající technika a vozový park.

Podobnou službu již některé rad-
nice v republice mají, ale většinou 
v ní zajišťují pouze nejzákladnější 
informační a poradenské služby. 
Městská část Praha 16 se vydala 
jinou, složitější cestou: Do terénu za 
lidmi vždy vyráží plně kvalifi kovaný 
pracovník příslušného pracoviště 
znalý odborné problematiky, který 

na místě občanovi poradí, jak si 
konkrétní záležitost vyřídit, jaké 
doklady či dokumenty jsou potře-
ba. V případě některých vybraných 
agend je dokonce možné celou agen-
du obstarat na místě hned při první 
návštěvě, případně se úředník vrací 
po vyřízení věci na úřadě.

Od radikálních úsporných opatření 
včetně reorganizace realizované v roce 
2007 a zásadního rozšíření úředních 
hodin ÚMČ Praha 16 od května 2011 
je to třetí významný krok, kterým 
se radnice snaží být na jednu stranu 
maximálně úspornou, na druhou však 
neustále rozšiřovat své služby a vychá-
zet vstříc potřebám občanů.

Mobilní radnice zahrnuje 13 kon-
krétních činností (agend) zajišťova-
ných Úřadem městské části Praha 16 
a 1 agendu, kterou mají na starosti 
Technické služby Praha - Radotín. 

                                       Služby (agendy) zahrnuté do projektu Mobilní radnice
»  agenda ověřování
»  místní poplatky ze psů
»  zábory veřejného prostranství
»  poradenství a pomoc při stěhování do domů s pečovatelskou službou
» agendy evidence obyvatel a osobních dokladů (občanské průkazy)
»  sociální poradenství (dávky, pěstounská péče, sociálně právní ochrana  
    dětí, veřejný opatrovník)
»  pomoc při žádání o sociální dávky na Úřad práce ČR 
»  poradenství pro stavebníky
»  vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce postižené na zdraví
»  vydání rybářského lístku
»  kácení dřevin rostoucích mimo les (poradenství a pomoc při vyplnění 
    žádosti)
»  povodňové plány nemovitostí
»  ubytování v Rekreačním zařízení v Chrobolech

    »  agenda pronájmu hrobových míst    »  agenda pronájmu hrobových míst    »  agenda pronájmu hrobových míst

Kde službu vyžádat
Kancelář úřadu ÚMČ Praha 16
pracoviště náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
kancelář č. 17
kontaktní osoby: Kateřina Drmlová, 
Ing. Pavel Jirásek, Bc. Petra Mrázková
telefon: 234 128 201   
e-mail: mobilniradnice@praha16.eu

Místo u řeky bude letos hotové
odpočinkový prostor u lávky i revita-
lizaci poškozené náplavky u soutoku 
Berounky a Radotínského potoka. Ná-
vrh výrazným způsobem ovlivnila po-
slední červnová povodeň v roce 2013, 
která se podepsala na technickém 
stavu lávky přes Berounku,“ komen-
tuje projekt Místa u řeky 1. zástupce 
starosty Mgr. Miroslav Knotek. 

Právě kvůli záměru výstavby nové 
lávky, jejímž investorem je Hlavní 
město Praha, došlo ke kolizi s projek-
tovou dokumentací „Místa u řeky“. 
V projektu proto došlo k dalším úpra-
vám a návrh se tak posunul přibližně 
o osm metrů směrem k dřívějšímu 
zahradnictví.

„Věřím, že vznikne další místo, na něž 
budou Radotínští pyšní stejně, jako se 
nám to podařilo při vybudování unikát-
ního přírodního koupaliště, takzvaného 
Biotopu, který jsme uvedli do provozu 
v loňském roce,“ doplňuje Knotek, který 
má celý projekt na starosti. 

Navrhované řešení umožňuje nepře-
berné množství posezení k pozorování 

řeky a krajiny z mnoha úhlů. Hlavní 
osou celého kompozičního řešení je be-
tonové schodiště, podél něhož probíhá 
opěrná zeď. Ta bude sloužit částečně 
jako informační panel s prezentací 
o historii a zajímavostech Radotína 
a představí geologii okolí v podobě 
kamenných obkladů zdi z místních 
zdrojů. Podél stávající cyklostezky smě-
rem k ústí Radotínského potoka budou 
umístěna odpočívadla a dojde ke kul-
tivaci prostor zpevněné náplavky, kde 
by v budoucnu mohla být situována 
plastika poukazující na historii mlýnů 
na Radotínském potoce. 

Stavební povolení k Místu u řeky 
bylo vydáno 11. září 2014. Celko-
vé náklady jsou podle projektové 
dokumentace ve výši 8,3 mil. Kč 
a Městská část Praha 16 poskytne 
0,63 mil. korun. Projekt využívá ev-
ropských dotací. Materiály k výbě-
rovému řízení na zhotovitele stavby 
najdete na Portálu zadavatele na 
radničním webu Městské části Pra-
ha 16 https://zakazky.praha16.eu.

na Radotínském potoce. 

Karlův stánek se vrací ke kořenům
V posledním únorovém týdnu byl 

v okolí Karlova stánku na Zbraslavi 
částečně vykácen porost, který až dosud 
bránil ve výhledu do vltavského údolí. 
Akci inicioval Okrašlovací spolek Zbra-
slav (www.os-zbraslav.cz) a smlouvou 
se správcem lesa ji zaštítila Městská 
část Praha - Zbraslav.

Původně zarostlý výhled z altánu, 
z něhož se podle legendy rozhlížel 

po kraji Karel IV., tak byl turistům po kraji Karel IV., tak byl turistům 
opět umožněn. Zbraslavský okraš-opět umožněn. Zbraslavský okraš-
lovací spolek se zavázal, že provede lovací spolek se zavázal, že provede 
úklid vykáceného prostoru a násled-úklid vykáceného prostoru a násled-

ně jej osadí podle pokynů správce 
lesa tak, aby výsadba výhled opět 
nezastínila.

Besídka dlouhá léta chátrala, roku 
2006 se dočkala obnovy, zůstala 
však skryta v lesním porostu, který 
se nyní podařilo odstranit. V sou-
časné době je stánek opět poničený 
nevzhlednými grafi tti. Jak se uvádí 
na zbraslavském radničním webu, 

zdevastovaný 
a l t á n  b u d e 
l e t o s  n á k l a -
d e m  m ě s t a 
znovu opraven 
a opatřen pro-
t isprejerskou 
úpravou. 

Do rozpočtu 
je také zařa-
z e n a  č á s t k a 
n a  n a u č n o u 
s t e z k u  p o 
zbraslavských 
p a m á t k á c h , 
která je připra-
vena k realiza-

ci již více než 4 roky a která má jedno 
zastavení samozřejmě také u Karlova 
stánku.
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„Vítání nejmenších občánků Radotína, na „Vítání nejmenších občánků Radotína, na „Vítání nejmenších občánků Radotína, na „Vítání nejmenších občánků Radotína, na 
niž budou pozvány děti, které se narodily niž budou pozvány děti, které se narodily 
v období od srpna 2014 do ledna 2015. Děti 
budou uvítány jako noví občánci města 
Radotína a budou jim předány pamětní 
knihy s dárečky a květinou pro maminku.
Kvůli konání této slavnosti bude v do-
poledních hodinách zcela uzavřeno pra-
coviště matrik, odboru občansko správ-
ního ÚMČ Praha 16 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 na náměstí Osvoboditelů 
21/2, a dále také u České pošty na náměstí 
Osvoboditelů.
Otevření nových stanic metra. Ve čtvrtek 
19.2.2015 byla dohodnuta konečná verze 
úprav povrchové MHD k termínu otevření 
čtyř nových stanic metra A v západní části 
Prahy od 7.4.2015. Oblasti Prahy 16 se do-
tkne jediná, dílčí změna, a to na linkách 
255 a 256, kdy ROPID rozhodl o jejich 
sloučení do upravené trasy: Zbraslavské 
náměstí – Nádraží Radotín – Zadní Kopa-
nina – Řeporyjské náměstí – Jáchymovská – 
Amforová – Luka – Sídliště Stodůlky. V úse-
ku Nádraží Radotín – Sídliště Stodůlky 
pojede pouze část spojů.
Částečná uzavírka v ul. Na Baních. Z dů-
vodu pokračování stavby „Výstavba vodo-
vodu Praha – Mníšek“ se cca od začátku 
dubna předpokládá uzavírka jednoho 
jízdního pruhu v ulici Na Baních, v úse-
ku: K Ubytovnám - Kubínova. Provoz na 
uzavřeném úseku bude kyvadlový, řízený 
pomocí světelné signalizace. 
Občané Prahy 16 pomohli. V rámci pro-
jektu Kola pro Afriku předala Městská část 
Praha 16 prostřednictvím Sběrného dvora 
provozovaného Technickými službami 
Praha - Radotín v loňském roce celkem 
76 jízdních kol. Více informací o projektu 
naleznete na www.kolaproafriku.cz.
Místní poplatek ze psů. 31.3.2015 je ter-
mín k zaplacení místního poplatku ze psů 
na rok 2015. Sazby a splatnost místního 
poplatku ze psů stanovuje obecně závazná 
vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 
Sb., v platném znění. Poplatek je splatný 
bez vyměření předem, a to nečiní-li více 
než 600 Kč ročně nejpozději do 31. března 
každého roku. Je-li vyšší než 600 Kč ročně, 
pak ve dvou stejných splátkách, nejpozději 
do 31. března a 31. srpna každého roku. 
Sazba je pro jednoho psa v rodinném domě 
stanovena na 300 Kč, za druhého a dalšího 
600 Kč. V ostatních bytových domech 
zaplatíte za jednoho pejska 1 500 Kč, za 
druhého a dalšího potom 2 250 Kč. Ti, co 
pobírají starobní, sirotčí, vdovský nebo 
vdovecký důchod jako jediný zdroj příjmů 
uhradí 200 Kč za jednoho psa, za každého 
dalšího psa 300 Kč. Právnické osoby, které 
psa užívají k hlídání objektů a jsou záro-
veň vlastníkem objektu, uhradí za jednoho 
psa 600 Kč, za druhého a dalšího 900 Kč. 
Obyvatelé Radotína mohou poplatek uhra-
dit buď hotově na pokladně Úřadu městské 
části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
Praha-Radotín (přízemí, dveře č. 1) nebo 
poštovní poukázkou prostřednictvím 
pošty či bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, 
číslo 19-2000861379/0800. K identifi kaci 
platby je nutno použít variabilní symbol 
přidělený správcem poplatku. Poštovní 
poukázky k úhradě do termínu splatnosti 
nejsou rozesílány.
Před cestou do zahraničí. Před cestou 
do zahraničí doporučujeme s časovou re-
zervou zkontrolovat, zda vlastníte platný 
cestovní doklad. Dále je třeba ověřit pod-
mínky vstupu a pobytu v daném státu. 
Cestujete-li do členských států Evropské 
unie, postačuje ke vstupu a pobytu na 
území těchto států platný cestovní pas, 
popřípadě platný občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji, pokud nemá 
oddělenu vyznačenou část. Při cestě do 
ostatních států je třeba zjistit, zda kromě 
platného cestovního dokladu uplatňují 
další podmínky vstupu a pobytu, a to 
zejména zda má Česká republika s daným 
státem uzavřenou bezvízovou dohodu, či 
nikoliv. Včasným podáním žádosti přede-
jdete frontám na Oddělení evidence oby-
vatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 16 
v hlavní sezóně.
Otevřeno specializované zařízení.
V obvodě Prahy 16 bylo otevřeno „Slu-
níčko“, nové zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, s kapacitou 12 dětí. 
Jedná se o zařízení, kam mohou rodiče či 
OSPOD umístit děti, o které se nemohou 
pečující osoby krátkodobě postarat. Děti 
zde mohou být umístěny na základě 
žádosti rodiče, žádosti OSPOD či roz-
hodnut í soudu. Doba pobytu by ne-
měla přesáhnout 6 měsíců, v ojedinělých 
případech lze tento pobyt prodloužit. 
Bližší informace poskytne Odbor sociální 
ÚMČ Praha 16, náměstí Osvobodite-
lů 732, Praha-Radotín.


