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Pokračování z titulní strany
   Dalším problémem, na který přítomné no-
vináře upozornila Hana Žižková, starostka 
Městské části Praha 16, je chybějící světelná 
signalizace při výjezdu zpod Lahovického 
mostu na Výpadovou ulici. V tomto místě 
semafory již byly, ale po rekonstrukci se 
znovu neobjevily. Důvodem je, podle 
informací od investorů akce, nedostatek fi-
nančních prostředků. Dobrou zprávou ale je, 
že technicky je možné světelnou signalizaci 
znovu obnovit bez dalšího zásahu do nových 
komunikací.          

Pokračování z 2. strany

  Dvanáctý ročník Dne bez aut, který orga-
nizuje hnutí Děti Země, se v letošním roce 
uskuteční 22. září. Hlavním cílem akce je 
upozornit na trvalé poškozování zdraví lidí 
a zhoršování životních podmínek ve měs-
tech vlivem automobilové dopravy. 
  Jak bychom se měli o Dnu bez aut chovat? 
Je jediné omezení – nechat plechového 
miláčka doma a alespoň tento den se pře-
pravovat způsoby příznivějšími k životnímu 
prostředí, tj. pěšky, na kole a na delší vzdá-
lenosti veřejnou dopravou. Výzvy organi-
zátorů akce jsou směřovány také na místní 
samosprávy, aby jízdy městskou hromadnou 

dopravou byly 22. září zdarma. V některých 
městech se to daří prosadit zcela, jinde volí 
kompromisní řešení (vloni v Praze o Dni bez 
aut sice byla hromadná doprava zdarma, ale 
jen pro ty, co si obstarali a při prvním ná-
stupu do MHD označili speciální, pouze pro 
tento den vydanou jízdenku). 
   K akci Den bez aut se může připojit každý, 
komu není lhostejné, v jakém stavu je vli-
vem dopravy naše životní prostředí. Zájemci 
mohou svou podporu potvrdit například 
vyplněním jednoduchého formuláře na inter-
netové adrese www.detizeme.cz/denbezaut, 
koupit si „antiautomobilové“ tričko nebo ší-
řit petiční výzvu „NECHTE AUTO DOMA“. 
Vloni se k této výzvě připojilo 863 občanů a 
290 organizací v 69 městech. V 16 městech 
byla jízda v MHD zdarma.      
   Na 22. září je vyhlášen i 5. ročník Evrop-
ského dne bez aut, který koordinuje Minis-
terstvo životního prostředí ČR. Motto akce 
je „Bezpečné ulice pro děti“. Oproti před-
chozím ročníkům došlo ke sladění akcí na 
jeden den (vloni jsme vlastně nevěděli, který 
den je ten „správný“. 19.9.2003 se konal 
Den bez aut, o tři dny později Evropský den 
bez aut). Evropský den bez aut je součástí 
Evropského týdne mobility, v jehož rámci 
proběhne v sobotu 25. září pod patronací 
Českých drah Den železnice.
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účastníků“ a „identifikací předmětu smluv-
ního vztahu“, tj. jaké údaje je podnikatel 
povinen vést o osobách, se kterými uzavře 
smlouvu, a o předmětech, které nakupuje 
nebo bere do zástavy. Stanovuje se obecná 
povinnost podnikateli, a to zákaz zboží 
koupit, přijmout ho do zástavy nebo zpro-
středkovat jeho nákup, pokud se účastník 
smluvního vztahu odmítne podrobit iden-
tifikaci nebo není-li možné identifikovat 
předmět smluvního vztahu.
4. Dokladová bezúhonnost
Doklady připojené k ohlášení živnosti pro 
prokázání bezúhonnosti a) občan  ČR - - 
výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)             
b) státní příslušník členského státu EU 
a občané dalších států tvořících Evropský 
hospodářský prostor a občané Švýcarské 
konfederace – výpis z evidence trestů nebo 
rovnocenný doklad vydaný soudem nebo 
správním  orgánem tohoto státu nebo člen-
ským státem , na jehož území se tato osoba 
v poslední době zdržovala. Nevydává-li 
stát tyto doklady, předloží se prohlášení 
o bezúhonnosti  učiněné před notářem nebo 

příslušným orgánem členského státu, jehož 
je občanem nebo před takovým orgánem 
členského státu posledního pobytu (ne starší 
3 měsíců). Může být též nahrazeno dokla-
dem o uznání odborné kvalifikace, pokud  
prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti                                                                                       
c)  osoby ze třetích států předkládají – výpis 
z rejstříku trestů, odpovídající doklady vy-
dané státem, jehož je tato osoba občanem a 
odpovídající doklady ze státu dlouhodobého 
nepřetržitého pobytu v posledních třech le-
tech (ne starší 3 měsíců).

  Počátkem července dokončila společnost 
Subterra a.s. Dům s pečovatelskou službou 
pro seniory na Zbraslavi. Stavba vyrostla 
v rekordně krátkém čase, a to za pouhých 
deset měsíců od položení základního kamene.
  Slavnostního předání, které se uskutečnilo 
12. července, se vedle starosty městské části 
Ing. Petra Valenty a starostů okolních měst-

ských částí, zúčastnili i zástupci  Magistrá-
tu hl.města Prahy a zhotovitelé stavby.
  Komplex třípodlažních bezbariérových 
a vzájemně propojených budov nabízí 
dohromady 43 bytů, které by měly být 
obydlovány přibližně od října. O umístění 
do objektu v ulici U Včely rozhodoval 
bodový dotazník sestavený komisí, kterou 
zplnomocnilo Zastupitelstvo městské části 
Praha - Zbraslav.  


