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Revitalizace skládky Velká Chuchle. Stará 
skládka v jámových lomech mezi Sliven-
cem a Velkou Chuchlí by měla projít sanací 
a následnou rekultivací; Hl. m. Praha poda-
lo žádost o finanční podporu Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020. 
V první fázi by mělo dojít k zajištění od-
vodnění silnice, která vede okolo kopce, 
částečně sanaci kotevní zdi, aby se skládka 
dále neposouvala, a výměně povrchu as-
faltové komunikace pod okrajem skládky. 
První fáze by měla skončit v roce 2020. 
V druhé fázi bude provedeno jílové zatěs-
nění tělesa skládky a bude dokončen sys-
tém odvodnění žulovými žlaby. Současně 
bude probíhat dosadba stromů i dřevin. 
Poslední fáze projektu počítá s realizací 
odpočinkových míst, hracích prvků, altánů, 
pěších cest a osetím travou. Vše by mělo 
být hotovo do konce roku 2022.
Přerušení dodávek tepelné energie. Podle 
informace společnosti Veolia Energie ČR se 
původně plánovaná odstávka tepla a teplé 
vody na stanici Radotín z přelomu července 
a srpna přesouvá na termín 20. až 27. srpna 
(týká se všech objektů napojených na dálko-
vý rozvod). Důvodem je pravidelná údržba 
zařízení. S případnými dotazy se obracejte 
na Zákaznické centrum společnosti Veolia 
Energie ČR na bezplatné lince 800 800 860 
nebo e-mailem na info@veoliaenergie.cz.
Cyklistická časovka v Lipencích. Dne 
18. srpna cca od 11 do 12 hodin se bude 
v ulici Jílovišťská v Lipencích konat cyklistic-
ká časovka do kopce. Závod bude probíhat za 
provozu, bez dopravních omezení. Pořadate-
lem akce je cyklistický klub CKKV Praha.
Omezení parkování ve Vrážské. Dne 
19. srpna bude v radotínské ulici Vrážská 
(v úseku: Matějovského – vjezd do Billy) 
probíhat natáčení nového českého filmu, 
v rámci kterého bude v dotčeném úseku 
dočasně zrušeno parkování. O dopravním 
omezení budou řidiči informováni doprav-
ními značkami, rozmístěnými týden pře-
dem. Pořadatel akce: FILM MAKERS s.r.o.
Uzavírka cyklistické stezky A 1. Z důvodu 
konání sportovní akce „Czech BIGMAN 
TRIATLON FESTIVAL – PRAHA“, dojde 
dne 25. srpna od 7 do 19 hodin k úplné 
uzavírce cyklistické stezky A 1 v úseku: Do-
stihová – cyklostezka A 12. Objízdná trasa 
je vedena ulicemi Dostihová, Mezichuchel-
ská, Paroplavební, Podjezd, Zbraslavská 
a NN 4136 (cyklostezka A 12). Pořadatelem 
akce je R TEAM. 

Lotr si hrát se značkami
6. dubna v 18.40 hod. autohlídka MP prověřovala telefonické oznámení, že v ulici 
Výpadová dochází k nerespektování dopravních značek. Po příjezdu na místo 
hlídka zjistila, že na komunikaci bylo zaparkováno větší množství motorových 
vozidel. Strážníci při kontrole dopravního značení následně zjistili, že několik 
značek bylo viditelně poškozeno. A to takovým způsobem, že z pohledu řidičů 
nebylo možné dopravní značení bez podrobného prohlížení značky z blízka 
přesně identifikovat. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyly žádné 
přestupky na místě zjištěny. Vzhledem ke způsobu, jakým byly tyto značky 
poškozeny, bylo zřejmé, že byly poškozeny úmyslně. Strážníci celou situaci na 
místě řádně zadokumentovali a následně předali místně a věcně příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení.
Místo parkoviště skládka baterií
Písemné oznámení ve věci údajného neoprávněného nakládání s nebezpečným 
odpadem prověřovala 12. dubna krátce před polednem autohlídka strážníků 
z Prahy 16. Oznamovatel uvedl, že došlo k nesprávnému nakládání s použitými 
bateriemi, které byly ve velkém množství poházeny po zemi v okolí kontejnerů 
na náměstí Osvoboditelů v obslužné komunikaci za OC Berounka. Hlídka po 
příjezdu na místo zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a na zemi v okolí 
kontejnerů se skutečně nachází několik desítek poházených použitých baterií 
různých druhů a značek. Strážníci po provedeném šetření na místě celou 
záležitost řádně zadokumentovali a následně předali místně a věcně příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení z důvodu nerespektování zákona o odpadech 
a možného neoprávněného nakládání s nebezpečným odpadem.
Souboj s trafikou
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 8. června v 6.40 hod. 
telefonické oznámení, že v ulici Věštínská se nachází skupina osob, která je 
hlučná, požívá alkoholické nápoje v místě, kde je to zakázáno, a poškodila 
trafiku na křižovatce ulic Vrážská a Věštínská. Autohlídka po příjezdu na 
místo zpozorovala skupinu sedmi postávajících osob, která se aktuálně ničeho 
nedopouštěla. Pouze jedna z osob (muž) držela v ruce láhev s alkoholickým 
nápojem (pivo). Muž byl následně vyzván k prokázání totožnosti a podání 
vysvětlení. Poté strážníky na místě kontaktoval oznamovatel, který uvedl, že 
skupina osob byla před příjezdem autohlídky velmi agresivní a že poškodila 
místní novinový stánek. Strážníci následně kontaktovali obsluhu stánku, která 
shodně s oznamovatelem potvrdila, že tato skupina osob stánek poškodila. 
Na místě se podařilo zjistit ještě další dva svědky celé události. Vzhledem ke 
zjištěným skutečnostem strážníci pojali důvodné podezření spáchání trestného 
činu a na místo přivolali autohlídku Policie ČR z místního oddělení Radotín, 
která si celou záležitost převzala k dořešení. 
Rvačka v Tornádu
Telefonické oznámení z tísňové linky 156 prověřovala 14. července ve 22.40 hod. 
autohlídka Městské policie hl. m. Prahy v restauraci Tornádo pod Kazínem, kde 
se měly poprat dvě osoby. Na místě dva muži skutečně uvedli, že mezi nimi došlo 
k fyzické potyčce. Jeden z nich následně sdělil, že byl napaden a chce na útočníka 
podat trestní oznámení. Hlídka proto přivolala Policii ČR. Celou záležitost si 
na místě převzal policista z autohlídky Policie ČR, oddělení hlídkové služby 
II – Smíchov. Na místě se podařilo zjistit svědka, který částečně viděl začátek 
roztržky. Následně byla u obou mužů provedena orientační dechová zkouška ke 
zjištění alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 2,13 promile a 2,26 promile. 
Jednoho z mužů po ošetření na místě převezla Zdravotnická záchranná služba 
hl. m. Prahy k dalšímu ošetření do nemocnice v Motole.

Volby do obecních zastupitelstev a Senátu
Volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev městských částí 

Praha 16, Praha - Zbraslav, Praha - Velká Chuchle, Praha - Lipence, Praha -  Lochkov a volby 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční začátkem října 2018.

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., 
která byla rozeslána 31. května 2018, byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí 
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a za-
stupitelstev jeho městských částí, a to včetně zastupitelstev městských částí ve správním obvodu Praha 16. Volby se budou 
konat v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. V případě 2. kola 
volby do Senátu Parlamentu České republiky se tato uskuteční v pátek 12. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 
13. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se bude volit 65 členů. Do zastupitelských sborů v Praze 16 (Radotíně) a v Li-
pencích bude zvoleno shodně po 15 členech zastupitelstva, na Zbraslavi budou volit 17 zástupců, ve Velké Chuchli 13 
a v Lochkově 9 zastupitelů. 

Jak to bude při komunálních volbách? 
Právo volit má v těchto komunálních volbách vedle státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v Městské části Praha 16 přihlášen k trvalému pobytu, také státní občan 
členského státu Evropské unie, který splňuje rovněž obě tyto podmínky a současně požádá o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů vedeného každým úřadem.

Voličské průkazy se při těchto volbách nevydávají. Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 16 
mohly do 31. července 2018 podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, 
a jejich koalice, dále pak nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo poli-
tických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen „volební strany“). 

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina bude zaregistrována, může delegovat nejpozději do 5. září 2018 do 
16.00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku. Nebude-li tak-
to dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta. 
Na území Městské části Praha 16 je vytvořeno 8 volebních okrsků (16001 až 16008). 

Průběh senátních voleb v Praze 16
Senátní obvod č. 17 – Praha 12 podle zákona č. 247/1995 Sb. zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha - Li-

pence, Praha - Lochkov, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Kunratice, Praha - Šeberov, Praha - Újezd, Praha - 
Libuš, Praha - Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka.

Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlasování probíhá pouze ve 
volebních místnostech na území České republiky.

Voličem je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně18 let. Ve druhém kole 
může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím 
do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To znamená, 
že volič, který je hlášen k trvalému pobytu v některé z městských částí správního obvodu Praha 16, může na voličský průkaz 
hlasovat pouze v některé městské části spadající do volebního obvodu č. 17 (seznam viz výše). O vydání voličského průkazu 
bylo možno a lze podat žádost osobně nebo písemným podáním již ode dne vyhlášení voleb prezidentem republiky.

Žádáme občany, aby sledovali úřední desky a webové stránky příslušných úřadů, kde budou zveřejňovány další infor-
mace. Kompletní údaje k volbám přinese zářijové číslo Novin Prahy 16.

Změny ve vydávání občanských 
průkazů a pasů

První červenec 2018 přinesl poměrně 
výrazné změny ve vydávání občanských 
průkazů a cestovních dokladů.

Všem občanům, kteří si budou žá-
dat o nový občanský průkaz, již bude 
vydán pouze občanský průkaz se stro-
jově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem, přičemž se ruší 
vybírání správního poplatku 500 Kč za 
vydání občanského průkazu s čipem. 
Každý občan se může sám rozhodnout, 
zda si čip při převzetí dokladu (nebo 
i později) aktivuje. Aktivace vyžaduje 
zadání identifikačního osobního kódu 
a deblokačního osobního kódu (4 – 10 
číslic). Aktivovaný čip umožní využí-
vání občanského průkazu při vzdálené 
autentizaci držitele a k přístupu k jeho 
identifikačním údajům.

Dosavadní občanské průkazy bez 
čipu zůstávají i nadále v platnosti. 

Lhůta pro vydání občanského průka-
zu zůstává 30 dnů, bude však umožněno 
vydávat občanské průkazy za správní 
poplatek v kratších lhůtách, a to v pra-
covních dnech do 24 hodin nebo do 
5 pracovních dnů. Občanské průkazy 
v kratších lhůtách nyní vydávají nejen 
obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností a v hl. m. Praze úřady městských 
částí Prahy 1 až 22, ale také Ministerstvo 
vnitra. Převzít občanský průkaz vydá-
vaný v pracovních dnech do 24 hodin 
lze pouze u Ministerstva vnitra na ad-
rese Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - 
stanice „Pražského povstání“). 

Občan může při podání žádosti 
o vydání občanského průkazu zadat 
své telefonní číslo nebo e-mail a na 
uvedený kontakt mu bude zaslána in-
formace o možnosti převzetí dokladu. 

O vydání občanského průkazu 
v pracovních dnech do 24 hodin lze 
požádat u kteréhokoliv obce s rozší-
řenou působností a v Praze u úřadů 
městských částí Praha 1 až 22 nebo 
u Ministerstva vnitra. Převzít lze tento 
doklad pouze u Ministerstva vnitra.

O vydání občanského průkazu do 
5 pracovních dnů lze požádat u které-
hokoliv obce s rozšířenou působností 
a v Praze u úřadů městských částí 
Praha 1 až 22 nebo u Ministerstva 
vnitra. Převzít lze tento doklad u obce 
s rozšířenou působností v místě podá-
ní žádosti nebo u Ministerstva vnitra.

O vydání občanského průkazu do 
30 dnů lze požádat u kteréhokoliv 
obce s rozšířenou působností a v Praze 
u úřadů městských částí Praha 1 až 22. 
O vydání tohoto dokladu nelze žádat 
u Ministerstva vnitra. Převzetí dokladu 
je možné u obce s rozšířenou působ-
ností a v Praze u úřadů městských částí 
Praha 1 až 22 v místě podání žádosti 
nebo u obce s rozšířenou působností, 
kterou občan uvede do žádosti, za 
správní poplatek 100 Kč. Tento doklad 
nelze přebírat u Ministerstva vnitra.
Správní poplatky za vydání občanské-
ho průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních 
dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občan-
ského průkazu pro občana staršího 
15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,

- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních 
dnech – 1000 Kč.

Pokud bude občan přebírat občan-
ský průkaz v místě, kde podal žádost, 
platí se celý správní poplatek při po-
dání žádosti. Pokud požádá o vydání 
občanského průkazu u obce s rozšíře-
nou působností a převezme občanský 
průkaz u Ministerstva vnitra, vybírá 
se část správního poplatku u obce 
s rozšířenou působností a část správ-
ního poplatku u Ministerstva vnitra.

Občanské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 
budou vydávány pouze z důvodu voleb. 

Od 1. července 2018 dochází ke 
změnám i ve vydávání cestovních 
pasů občanům, kteří potřebují urych-
leně vycestovat do zahraničí. Občané 
můžou požádat o vydání cestovního 
pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to 
v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
do 5 pracovních dnů.

O vydání cestovního pasu ve zkrá-
cených lhůtách lze požádat u které-
hokoliv obce s rozšířenou působností, 
v Praze u úřadu městské části Praha 1 
až 22 a u Ministerstva vnitra.

Při podání žádosti o vydání cestovní-
ho pasu může žadatel zadat své telefonní 
číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt 
mu bude zaslána informace o možnosti 
převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzít cestovní pas vydaný v pra-
covních dnech do 24 hodin lze pou-
ze u Ministerstva vnitra na adrese 
Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - 
stanice „Pražského povstání“).

Cestovní pas vydaný do 5 pra-
covních dnů může občan převzít na 
Ministerstvu vnitra nebo na ORP či 
úřadu městské části Praha 1 až 22, 
u kterého podal žádost o jeho vydání.

V běžné 30 denní lhůtě stojí i nadále 
pořízení cestovního pasu pro dospělé-
ho 600 Kč a pro dítě 100 Kč. Cestovní 
pas do 24 hodin pro občana staršího 
15 let stojí 6000 Kč a pro dítě 2000 Kč 
a cestovní pas do 5 pracovních dnů 
stojí pro občana staršího 15 let 3000 Kč 
a pro dítě 1000 Kč. 

Občan zaplatí celý správní poplatek 
při podání žádosti, pokud cestovní pas 
převezme u úřadu, kde žádost podal. 
Pokud podal žádost u obce s rozšířenou 
působností či u úřadu městské části Pra-
ha 1 až 22 a převezme cestovní pas na 
Ministerstvu vnitra, zaplatí první část 
správního poplatku při podání žádosti 
a druhou při převzetí cestovního pasu.

S datem 1. července 2018 je též 
spojena novela zákona o silničním 
provozu, která přináší změnu ve 
vydávání řidičských průkazů. Od 
uvedeného termínu mohou žadatelé 
podávat žádosti o vydání řidičského 
průkazu u kteréhokoliv ORP, tedy 
nikoliv nutně tam, kde mají trvalé 
bydliště. V Praze však bude i nadále 
vydávat řidičské průkazy pouze Ma-
gistrát hl.m. Prahy, a to na adrese 
Business Centrum Vyšehrad, Na Pan-
kráci 1685/17, 19, Praha 4, neboť tato 
správní činnost nebyla Statutem měst-
ským částem svěřena. Lze též využít 
pracoviště Městského úřadu Černošice, 
Podskalská 19, Praha 2, kde řidičské 
průkazy rovněž vydávají. 

Na radnici Prahy 16 zaplatíte kartou
S počátkem července zahájila Měst-

ská část Praha 16 zkušební provoz 
platebních terminálů na čtyřech svých 
pracovištích. Pokud se osvědčí, koncem 
roku by mělo být možné platit kartami 
na všech odborech a odděleních úřadu. 

Zaplatit pas „blesk“ v hotovosti? Přes-
tože je to částka 3 či 4 tisíce korun na 
místě a klient nemá čas dojít si do ban-
komatu? Do konce června to byla na ra-
dotínské radnici komplikace, od pondělí 
2. července vše funguje ke spokojenosti 
obou stran. Právě na pracovišti Odděle-
ní evidence obyvatel a osobních dokla-
dů, kde se vyřizují občanské průkazy 
a cestovní doklady (pasy), se občané 
v minulosti často dotazovali na možnost 
uhradit platbu bezhotovostně platební či 
debetní kartou.

„Možnost zaplatit u nás kartou 
nyní spouštíme nejen na pracovišti 
osobních dokladů (2 terminály), ale 
též v centrální pokladně, kde je mož-
né uhradit správní i místní poplatky 

ze všech agend, jiné pohledávky či 
nájemné. Všechny tři přepážky jsou 
v pobočné budově úřadu na náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, na hlavní budově 
v ulici Václava Balého 23/3 je terminál 
k dispozici na pracovišti matriky, kte-
ré též ověřuje podpisy a listiny a po-
skytuje výpisy z Czech POINTU,“ říká 
Ing. Pavel Jirásek, tajemník úřadu.

„Zejména na pracovišti osobních 
dokladů jsme za poslední roky udělali 
velký skok pro naše klienty,“ doplňuje 
radotínský starosta Mgr. Karel Hanz-
lík. „Máme nový on-line rezervační 
systém, funkční pořadový systém, 
kultivovanější prostory pro čekání 
na odbavení s vodou zdarma. Další 
změny zvyšující komfort se chystají 
v budově plánované nové radnice.“

Pokud se vše osvědčí i po technické 
stránce v ostrém provozu, již koncem 
letošního roku by měly být možné plat-
by kartou na všech pracovištích úřadu, 
kde se dnes přijímá hotovost.


