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Zemina zasypala Strakonickou
Autohlídka Městské policie prověřovala 14. září v pět hodin odpoledne telefonic-
ké oznámení z tísňové linky 156: „Na ulici Strakonická přímo pod Branickým 
mostem v Malé Chuchli ve směru do centra leží nějaký velký předmět a bez-
prostředně tak ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu.“ Hlídka 
po příjezdu na místo zjistila, že přímo na vozovce leží na ploše velké přibližně 
2 x 2 metry částečně rozježděná hromada hlíny. Po důkladném prozkoumání 
místa bylo zjištěno, že hlína pochází z poškozeného trakčního vedení Branické-
ho mostu, které je ve spodní části znatelně opotřebeno silnou korozí. Po částeč-
ném odtržení zkorodovaného spodního krycího plechu došlo k uvolnění a se-
sypání zeminy na vozovku pod mostem. Znečištění vozovky bylo nahlášeno na 
Technickou správu komunikací, která neprodleně provedla úklid komunikace.
Vzhledem k tomu, že odtržený plech stále částečně visel na kovové konstrukci 
nad frekventovanou silnicí a hrozil jeho pád na vozovku mezi projíždějící vozi-
dla, byl na místo přivolán Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Hasiči – s po-
užitím výškové techniky – plech z konstrukce odstranili. Protože by i nadále 
mohlo docházet k dalšímu uvolňování zeminy, byla celá záležitost předána 
příslušnému odboru, aby zajistil další potřebná opatření.
Alkohol? Tady ne!
22. září, dvacet minut po jedné hodině odpoledne zpozorovala autohlídka Měst-
ské policie při běžné hlídkové činnosti v parku před hotelovým domem mezi 
ulicemi Vrážská a Věštínská v Radotíně čtyři osoby usazené na lavičce u fontá-
ny. Jedna z nich požívala alkoholický nápoj, ačkoliv je to zde obecně závaznou 
vyhláškou hl. m. Prahy zakázáno. Strážníci na to muže upozornili, ten však ne-
reagoval a dále popíjel. Hlídka jej tedy vyzvala k prokázání totožnosti a podání 
vysvětlení. Vzhledem k tomu, že odmítl svou totožnost prokázat a i nadále pak 
odmítal poskytnout nezbytnou součinnost k prokázání své totožnosti, byl ná-
sledně předveden na Policii ČR MOP Radotín, kde byla provedena lustrace s ná-
sledným ověřením jeho totožnosti. Muž se poté ke spáchání přestupku doznal. 
Strážníci mu za porušování obecně závazné vyhlášky udělili blokovou pokutu 
ve výši 1;000 Kč.

Spory o to, kdo poškrábal podlahu či 
rozbil umyvadlo, patří k nepříjemnému 
koloritu předávání pronajatého bytu zpět 
pronajímateli. Aby se jim člověk vyhnul, 
je nutné podniknout řadu kroků už ve 
chvíli převzetí bytu, před nastěhováním. 

Prvním předpokladem úspěšného 
převzetí nájemního bytu je samozřejmě 
platná nájemní smlouva. „Po-
kud ji uzavíráte před samotným 
převzetím bytu, je zapotřebí ve 
smlouvě den odevzdání bytu 
přesně označit, aby nevznikaly 
pochybnosti o tom, kdy má ná-
jemce na nastěhování do bytu 
právo,“ říká Lukáš Zelený, ve-
doucí právního oddělení dTestu.

Ujistěte se také, že byt vám 
předává oprávněná osoba. 
Často dochází k tomu, že byt 
předává nájemci do užívání 
někdo, kdo není jeho vlastní-
kem a ani k tomu nemá žádné 
pověření či souhlas.

Než podepíšete protokol o převzetí, 
měli byste si byt důkladně prohlédnout 
a seznámit se s jeho stavem, vybavením 
a ovládáním jeho zařízení. Případné 
vady, které brání řádnému užívání bytu, 
je zapotřebí pronajímateli vytknout, a to 
nejlépe hned v předávacím protokolu. 
Jako důkaz může posloužit například 
pořízená fotodokumentace.

Je vhodné seznámit se i se stavem 
společných prostor v domě. Nájemní 
smlouva by proto měla obsahovat 
popis společných částí domu, do nichž 
má mít nájemce přístup (např. prá-
delna, sušárna, kočárkárna, zahrada), 
a umístění uzávěrů plynu, vody a vy-

pínače elektrické energie, případně 
zda v domě platí nějaký domovní řád.

„Pronajímatel by měl také písemně 
upozornit budoucí uživatele bytu na 
případná rizika spojená s užíváním 
vybavení bytu a na povinnost prová-
dět pravidelnou údržbu a případné 
povinné kontroly vybavení bytu. Platí 

zde doporučení: čím podrob-
něji, tím lépe. Nájemce a pro-
najímatel se tak do budoucna 
vyhnou sporům o případné 
závady nebo dokonce způsobe-
nou škodu,“ doplňuje Zelený.

Převzetí bytu by vždy mělo 
být potvrzeno písemným pře-
dávacím protokolem. Jaké zá-
kladní údaje by měl obsahovat? 
» označení účastníků a jejich 
zástupců. Prohlášení pronají-
matele, že byt odevzdává do 
užívání nájemci, a prohláše-
ní nájemce, že byt přijímá do 
užívání;

» seznam a popis vybavení bytu, kte-
ré je nájemce oprávněn užívat spolu 
s bytem;
» popis stavu bytu, zjištěných závad 
(např. nefunkční elektrická trouba) 
a poškození (např. prasklé umyvadlo); 
» seznam a počet předávaných klíčů 
od bytu a společných prostor v domě;
» stav, sériové číslo a umístění měři-
cích zařízení pro odečet stavu odebra-
né vody, tepla, plynu a elektřiny, je-li 
byt takovými zařízeními vybaven;
» výčet dokumentace předávané ná-
jemci spolu s vybavením bytu (např. 
návod k obsluze plynového kotle či 
elektrických přístrojů).

Na co nezapomenout při převzetí bytu

Sběrny mohou za kovy od října platit 
už jen poštovní poukázkou nebo převo-
dem prostředků na účet.

Ustanovení novely zákona o odpa-
dech uvádí, že „provozovatel zařízení 
ke sběru a výkupu odpadů může za vy-
koupený nebo odebraný odpad stano-
vený prováděcím právním předpisem 
poskytovat úplatu pouze převodem 
peněžních prostředků prostřednic-
tvím poskytovatele platebních služeb 
nebo provozovatele poštovních služeb 

formou poštovního poukazu“. Zákon 
přímo stanovuje, že pokud bude po-
stupováno prostřednictvím posky-
tovatele poštovních služeb, musí být 
využita forma poštovního poukazu. 
Jiná forma v zákoně uvedena není.

V ČR provozuje službu „dodání 

poukázané peněžní částky (poštovní 
poukaz) – vnitrostátní“ Česká pošta. 
Ta nabízí 5 typů poštovních poukázek, 
které se liší formou uhrazení a výplaty 
finančních prostředků:
I. Poukázka typu A slouží k uhrazení 
peněz v hotovosti s výplatou na účet;
II. Poukázka typu A - doklad V slouží 
k uhrazení peněz v hotovosti s vý-
platou na účet, přičemž poplatek za 
složenku platí příjemce platby;
III. Poukázka typu B slouží k uhrazení 

peněz převodem z účtu a vypla-
cení v hotovosti;
IV. Poukázka typu C slouží 
k uhrazení a vyplacení peněz 
v hotovosti;
V.  Pou ká z ka t y pu D s lou ž í  
k uhrazení a vyplacení peněz 
v hotovosti, přičemž je garan-
tována výplata částky do 1 pra-
covního dne ode dne podání.

Zákon o odpadech byl v této 
oblasti novelizován proto, aby byl 
nastaven transparentní způsob 

platby za vybrané druhy odpadů, a to 
tak, že platba bude jednoznačně do-
hledatelná. Tuto funkci plní všechny 
typy poukázek. Záleží tedy na plátci 
a příjemci platby, který z typů pou-
kázky (tzn. úhrady a výplaty) jim bude 
nejvíce vyhovovat.

Výkup kovů za hotové je minulostí

Jak již bylo uvedeno v srpnovém čísle 
NP16, bude se i Městská část Praha 16 
podílet na preventivním programu Praha 
bezpečně online 2015 Národního centra 
pro bezpečnější internet Saferinternet.cz. 

Díky finanční podpoře Magistrátu 
hlavního města, který schválil a posky-
tl finanční dotaci v rámci prevence kri-
minality, bude koncem října v zasedací 
místnosti radotínské radnice proškole-
na první cílová skupina: ředitelé škol, 
preventisté, pracovníci sociálně-právní 
ochrany dětí, policisté a strážníci půso-
bící ve správním obvodu Praha 16. 

Další, otevřený seminář je určen 
pro širokou veřejnost a rodiče, kte-
ří se chtějí dozvědět například: jaká 

základní pravidla by mělo znát jejich 
dítě, než je samotné vpustí do virtu-
álního světa, jak na fenomén zvaný 
sociální sítě (co je to kyberšikana, ky-
bergrooming, sexting, kyberstalking, 
jak je poznat a jak se jim bránit), kdy 
je pro dítě ještě hra hrou a kdy už 
závislostí či jaké jsou možné nástroje 
rodičovské kontroly…

To a spousta dalších velmi zajíma-
vých informací zazní na bezplatném se-
mináři projektu Praha bezpečně onli-
ne, který se koná 18. listopadu od 17.30 
hodin v Kulturním středisku U Ko-
runy, na náměstí Osvoboditelů 44/15. 
Na seminář není potřeba se dopředu 
registrovat.  

Seminář Praha bezpečně online
je pro veřejnost a rodiče zdarma!

Při osvojení přijímají manželé či 
jednotlivci z hlediska práva dítě za 
vlastní a získávají plnou rodičovskou 
zodpovědnost.

Osvojením vzniká mezi osvojite-
lem a osvojencem vztah jako mezi 
rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká 
příbuzenský vztah k ostatním členům 
rodiny osvojitele. Veškerá vzájemná 
práva a povinnosti mezi osvojencem 
a jeho původní rodinou osvojením 
zanikají. Osvojitelé mají rodičovskou 
zodpovědnost při výchově dítěte 
a jsou ze zákona zapsáni do matriky – 
knihy narození. Osvojitelé jsou ovšem 
povinni informovat osvojence o sku-
tečnosti osvojení, jakmile se to bude 
jevit vhodné, nejpozději však do zahá-
jení školní docházky.

Dítě získává příjmení nových rodičů. 
Také vztahy mezi dítětem a příbuzný-
mi osvojitelů se stávají příbuzenskými 

dle zákona. Mezi osvojitelem a osvojen-
cem musí být přiměřený věkový rozdíl, 
zpravidla ne menší než šestnáct let.

O osvojení rozhoduje soud. Předtím, 
než o něm může rozhodnout, musí být 
dítě po dobu nejméně šesti měsíců v pé-
či budoucího osvojitele, a to na jeho ná-
klady. Tato podmínka je splněna, jestli-
že po tuto dobu o dítě na vlastní nákla-
dy pečoval pěstoun, poručník nebo jiná 
fyzická osoba, která se rozhodla dítě 
osvojit. V případě, kdy je k osvojení 
dítěte potřebný souhlas rodičů, se lhůta 
šestiměsíční osobní péče počítá vždy až 
po uplynutí tří měsíců ode dne udělení 
souhlasu k osvojení.

Osvojit lze v současnosti i zletilého, 
a to v případě, není-li to v rozporu 
s dobrými mravy. Podrobně osvojení 
zletilého upravuje ustanovení § 846 
a následující občanského zákoníku.

Osvojení, tedy adopceNa Biotopu bojovaly týmy úředníků
(stále novém) Biotopu Radotín – a to-
to přírodě blízké jezero, v němž se 
nepoužívá žádná chemie k čištění 
(veškeré filtry jsou na přírodní bázi), 
odehrálo zásadní roli – hned několik 
sportovních, ale i úřednických dis-
ciplín se událo právě na jeho vodní 
hladině.

Program celého dne odstartova-
li starosta Městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík a tajemník Úřa-
du městské části Praha 16 Ing. Pavel 
Jirásek, který celou akci připravoval 
a organizova l za nemalé pomoci 

dalších zaměstnanců úřadu, Kultur-
ního střediska Radotín a o.p.s. Rado-
tínské. Během dne soutěžící přivítali 
a povzbuzovali i další čelní předsta-
vitelé pražských samospráv, napří-
klad starostka Prahy 17 Mgr. Jitka 
Synková či tajemníci úřadů Prahy 1 

Mgr. Ing. František Dvořák a Pra-
hy 17 Ing. Lubomír Němejc.

A jak napínavé klání v disciplínách 
sportovních i úřednických dopadlo? 
Vítězství a putovní pohár si z Ra-
dotína odváží tým z Prahy 15 (vítěz 
i předchozích dvou ročníků), druhé 
místo vybojovali úředníci z Prahy 22 
a bronzovou příčku obsadili benja-
mínci z Prahy 1, kteří na turnaji byli 
úplně poprvé.

„Vítězství borců z Prahy 15 bylo 
vydřené, ale zcela zasloužené. Dva 
z nich se při soutěžích lehce zranili, 
přesto s úsměvem dokončili. A už 

nyní se mohou 
ja k  on i ,  t a k 
i ostatní sta-
teční úředníci 
s e  s p o r t o v -
ním duchem 
těšit na příští 
ročník, který 
z o r g a n i zuje 
právě vítěz le-
tošního klání,“ 
shrnul výkony 
tajemník Jirá-
sek. „Potěšení 
z akce ale bylo 
na všech stra-
nách. Unikátní 
r a d o t í n s k ý 

biotop, v Praze jediné jezero svého dru-
hu, všechny oslovil a nadchl. A soutěž 
tak přinesla propagaci této výjimečné 
lokality i v dalších částech Prahy a tro-
chu inspirace pro projekty budoucí.“             

Volné místo. Úřad městské části Pra-
ha 16 vyhlásil výběrové řízení na obsa-
zení pracovní pozice vedoucí Oddělení 
správy obecních nemovitostí. Jedná se 
o pracovní poměr na dobu neurči-
tou s nástupem od 1. prosince 2015. 
Podmínkou je vzdělání minimálně 
středoškolské s maturitou, 2 roky 
praxe ve státní správě nebo v obo-
ru. Zájemci mohou podat přihlášky 
v termínu do 21. října do 12.00 hodin. 
Bližší informace jsou k dispozici na 
Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná 
místa, na úřední desce i na informač-
ních tabulích v Radotíně.
Vítání občánků.  Městská část 
Praha 16 pořádá v pátek 23. října 
s lavnostní „Vítání nejmenších 
občánků Radotína“. Na tuto akci 
budou pozvány děti, které se naro-
dily v období od února do července 
2015. Děti budou uvítány jako noví 
občánci města Radotína a budou jim 
předány pamětní knihy s dárkem 
a květinou pro maminku. V dopo-
ledních hodinách bude z důvodu 
této akce zcela uzavřeno pracoviště 
matrik Odboru občansko správního 
na adrese Václava Balého 23/3 v Pra-
ze-Radotíně. O službu CzechPOINT 
a ověřování je po tuto dobu možné 
požádat na Odboru živnostenském 
ÚMČ Praha 16, náměstí Osvobodi-
telů 21/2a, a rovněž u České pošty.
Uzavírka železničního přejezdu. 
Z důvodu opravných prací na kolejišti 
projednává Městský úřad v Černoši-
cích záměr na uzavření železničního 
přejezdu v ulici Radotínská v Černoši-
cích. Jeho úplná uzavírka pro veškerou 
automobilovou dopravu je plánována 
od soboty 17. do pondělí 19. října. Ob-
jízdná trasa je vedena z Černošic přes 
Solopisky – Roblín – Kuchař – Kuchařík 
a Třebotov do Radotína, z Letů přes 
Mořinku – Mořinu – Kuchař – Ku-
chařík a Třebotov do Radotína. Pro 
další aktuální informace sledujte 
webové stránky www.praha16.eu.
Zkrášlení rokle Kamínka. Okrašlo-
vací Spolek Zbraslav se před časem 
rozhodl realizovat projekt veřejného 
ohniště v bývalém obecním sadu 
v rokli Kamínka za Borovičkami. 
Vzhledem k odlehlosti místa bylo 
obložení ohniště naplánováno kru-
hem z plochých kamenů tak, aby byla 
minimalizována možnost vzniku 
požáru a ničení místa divokými pra-
saty.  V letošním roce podal Okrašlo-
vací Spolek Zbraslav grantovou žá-
dost do Nadace VIA do programu 
souSedíme si, který finančně podpo-
ruje Poštovní spořitelna. V konku-
renci 120 projektů se ten zbraslavský 
dostal mezi 19 podpořených žádostí 
a na úpravu ohniště a akce spojené 
s oživením tohoto místa bylo získáno 
80 tisíc korun. Práce na vydláždění  
začaly v říjnu, vydláždění by mělo 
být během asi tří týdnů hotové. Po-
stupně pak na místě ještě přibude 
totem-prolézačka, dřevník, stoly 
a informační tabule.


