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V tomto týdnu by mělo rovněž dojít ke zjed-V tomto týdnu by mělo rovněž dojít ke zjed-
nosměrnění ulic Radkovská – Topasová, 
a to z důvodu zajištění hladkého příjezdu 
složek Integrovaného záchranného systé-
mu ČR k radotínskému portálu Lochkov-
ského tunelu.
Den Země 2012. V rámci oslav Dne Země 
opět proběhne ve spolupráci se svozovou 
společností Pražské služby a.s. a kolektiv-
ními systémy (Eko-kom, Asekol) tradiční 
informační vzdělávací kampaň pro veřej-
nost zaměřená na nakládání s odpady. 
Stánky s prezentací budou umístěny ve 
čtvrtek 10. května 2012 v době od 10.00 
do 18.00 hod. v Radotíně na náměstí 
Osvoboditelů v prostoru pěší zóny před 
nákupním střediskem (u drogerie TETA). 
Informace o třídění odpadů, bioodpa-
dech, mobilním sběru nebezpečných 
odpadů a odpovědi na otázky budou po-
dávat zaměstnanci prezentovaných spo-
lečností a také zástupci Odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
Záchranná stanice pro zvířata. Od 
března zahájila provoz nová Záchranná 
stanice hlavního města Prahy provozova-
ná Lesy hl. m. Prahy v Praze-Jinonicích. 
Stanice přijímá zraněné a jinak postižené 
volně žijící živočichy nalezené na území 
Prahy. Pro příjem pacientů, ale i konzul-
taci je k dispozici 24 hodin denně telefon-
ní linka 773 772 771.
Uzavírka ulice Nad Kamínkou. Z důvo-
du konání veřejného závodu na horských 
kolech Zbraslavský MTB Marathon 
„Cukroušův mazec 2012“ bude 1. května 
v době od 10.30 do 16.30 hodin uzavřena 
ulice Nad Kamínkou na Zbraslavi. Pořa-
datelem akce je o.s. KT Tryskomyš.
Pokračuje úklid ulic. V Radotíně (vždy 
čtvrtek 7.30 až 15.00 hod.) 19. dubna 
(III.) – Sídliště – úsek od parkoviště před 
poliklinikou ke Karlické, parkoviště před 
Správou obecních nemovitostí, náměstí 
Osvoboditelů – parkoviště před OD Albert, 
26. dubna (IV.) – Sídliště – úsek od ul. Na 
Viničkách ke konečné BUS MHD a dále 
zpět k Týřovické, Týřovická, parkoviště 
za zdravotnickým zařízením vč. příjezdu, 
3. května (V.) – Věštínská, Matějovského, 
Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, tzv. 
malá Výpadová (u DPS), U Jankovky 
a 10. května (VI.) – Pod Klapicí (slepá 
část), Slinková, Strážovská (po Ametys-
tovou), Ametystová, Jaspisová, Achátová, 
Vykoukových, Grafi tová, U Vápenky, Bý-
šovská, Čedičová, Štěrková (po Ametys-
tovou). Ve Zbraslavi (vždy 7.00 až 15.00 
hod.) 17. dubna (V.) – Podéšťova, Pod 
Havlínem, Matjuchinova, Pod Urnovým 
hájem, 19. dubna (VI.) – Romana Bla-
hníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova 
(Elišky Přemyslovny – Žabovřeská), 
24. dubna (VII.) – U Včely, Jaromíra 
Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Ma-
šína, Jaroslava Švehly, za Zbraslavankou, 
26. dubna (VIII.) – Žabovřeská, Karla 
Michala, Fuchsova, Tadrova, 2. května 
(IX.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Bo-
ženy Hofmeisterové, Na Plácku, Pod Cha-
loupkami, Pod Kamínkou, Pod Studán-
kou, Rašilovova, V Hluboké, Spojařů, Ke 
Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice, 
3. května (X.) – Tunelářů (Tadrova – Vi-
límkova), Vilímkova, 9. května (XI.) – Na 
Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šul-
cova, Staniční, Studniční, Lesáků, Pod 
Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, 
Nad Dálnicí a 10. května (XII.) – K Vý-
topně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), 
Svépomoci, Sulova.
Brdský cyklobus podesáté. Zvláštní linka 
se speciálně upraveným autobusem vyráží 
od 7. dubna 2012 již desátým rokem v tra-
se Dobřichovice, nádraží – Mníšek pod 
Brdy, nám. – Kytín, náves. Pomáhá vyvézt 
cyklisty od vlaku v údolí Berounky do brd-
ských vrchů. Rozsah provozu je stejný jako 
v předchozích letech, tedy pět spojů každý 
nepracovní den z Dobřichovic a čtyři 
spoje v opačném směru. V Dobřichovi-
cích je zastávka cyklobusu umístěna na 
parkovišti vedle nádražní budovy. Linka je 
v provozu až do 7. října 2012. Díky zastáv-
ce Černolice je cyklobus atraktivní i pro 
necyklisty: pěší odtud mohou vyrazit pří-
mo do brdských lesů a horolezci na známé 
Černolické skály. Na lince cyklobusu platí 
Tarif PID a cena přepravy jízdního kola 
je 16 Kč bez ohledu na vzdálenost a také 
bez ohledu na předchozí použití nebo ne-
použití vlaku. Ve vlacích linky S7 je cena 
za přepravu jízdního kola dle Tarifu ČD 
25 Kč za jednu jízdu.

Finanční arbitr pomáhá bezplatně

Nejčastější otázky

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Turistická sezóna se blíží.

Máte platný cestovní doklad?

V dalším dílu našeho seriálu o do-
mácím násilí se zaměříme na podstatné 
náležitosti trestního oznámení.

Ve sdělení je nutno odpovědět na 
základní otázky typu kdo, kdy, kde, 
jak, co, čím a proč. Pokud oznamova-
tel na některou z výše uvedených otá-
zek nezná odpověď, je třeba, aby to do 
trestního oznámení výslovně uvedl. 
Například tímto způsobem: „Proč tak 
pachatel učinil, mi není známo.“

Nyní přistupme k jednotlivým 
„položkám“. Totožností účastní-
ků se rozumí pachatel, poškozený 
a svědci. Nezná-li ten, kdo ozna-
muje jejich totožnost, uvede co 
nejpodrobnější popis osoby a jejích 
vnějších projevů. Nutné je i uvedení 
doby, kdy k události došlo (okamžik 
nebo období, pokud je událostí více, 

chronologicky seřazené s uvedením 
souvislostí). Dobu je možno i od-
hadnout podle jiných souběžných 
události – politických, sportovních, 
kulturních včetně televizních pro-
gramů apod. Odpověď na otázku, 
kde označí místo nebo místa, kde 
k události nebo událostem došlo, 
případně kde trestný čin vyšel najevo 
nebo byl dokonán, případně jak lze 
místo vyhledat. Udejte též popis jed-
nání všech zúčastněných osob, ná-
sledky události, především škodu na 
zdraví a majetku, ale i další. Nesmí 
chybět ani informace o předmětech 
doličných – nástrojích, zbraních, 
ale obecně o veškerých důkazech, 
včetně těch listinných. Nezapomeňte 
udat motiv jednání pachatele. 

Mohou se kupující bránit, pokud 
cena označená u výrobku je účtovaná 
prodejcem v jiné výši?

Dle cenového předpisu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, ustanovení § 13 odst. 2 se mimo 
jiné říká, že prodávající je povinen při 
nabídce a prodeji zboží poskytnout 
informaci spotřebiteli tak, aby měl mož-
nost seznámit se s cenou před jednáním 
o koupi zboží, pokud to tento zákon 
nestanoví jinak, a to a) označit zboží 
cenou, kterou uplatňuje v okamžiku na-
bídky a vztaženou k prodávanému jed-
notkovému zboží a určeným podmín-
kám, b) zpřístupnit na viditelném místě 
informaci o této ceně formou ceníků, 
c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměře-

ným způsobem, 
nelze-li označit 
zboží cenou způ-
soby uvedenými 
v  p í s m e n u  a ) 
nebo b). Cenou 
p o d l e  t o h o t o 
odstavce se ro-
zu mí konečná 
nabídková cena, 
která zahrnuje 
všechny daně, cla 
a poplatky.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro-
dejce je povinen prodat kupujícímu 
zboží či výrobek za cenu, která byla 
v danou chvíli uvedena u výrobku. 
Nelze kupujícího odbýt s tím, že 
cenu „někdo“ nezměnil nebo že se 
jedná o cenu z předešlého „akčního“ 
dne apod.
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Feťáci se vloupali do domu
V pátek 16. března v 9.30 hod. při běžné hlídce zjistili městští strážníci, že v ulici V pátek 16. března v 9.30 hod. při běžné hlídce zjistili městští strážníci, že v ulici 
Na Betonce u čísla 114 došlo k vypáčení vstupních dveří včetně okna v přízemí Na Betonce u čísla 114 došlo k vypáčení vstupních dveří včetně okna v přízemí 
budovy. Policisté přes okno zahlédli několik osob, které v objektu spaly na zemi. budovy. Policisté přes okno zahlédli několik osob, které v objektu spaly na zemi. 
Vzhledem k důvodnému podezření ze spáchání trestného činu byla na místo 
ihned přivolána policie. Následně byli pachatelé nacházející se uvnitř objektu 
zadrženi a převezeni na místní oddělení Policie ČR. Při kontrole všech tří nar-
komanů bylo zajištěno několik použitých injekčních stříkaček a jehel, které byly 
odvezeny k bezpečné likvidaci.
(Nejen) na čtyřkolce dojezdil 
V jedné ze zbraslavských ulic, Na Vrškách, zastavili strážníci řidiče motorové 
čtyřkolky podezřelého ze spáchání dopravního přestupku. Stalo se tak v pon-
dělí 20. března okolo druhé hodiny odpolední. Při kontrole dokladů byl v de-
chu řidiče cítit alkohol. Na dotaz hlídky, zda muž před jízdou „požil“, uvedl, že 
ano. Na místo byli přivoláni policisté ČR a u muže provedli dechovou zkoušku 
alkoholtesterem. Výsledek byl pozitivní – 1,5 promile. Záležitost byla předána 
Policii ČR k dořešení.

Platnost zápisů dětí v cestovních pa-
sech rodičů končí už 26. června. Od to-
hoto data musí mít každý občan České 
republiky svůj vlastní cestovní doklad 
v případě, když hodlá překročit české 
státní hranice.

Tímto dokladem je platný cestovní 
pas, jímž může být cestovní pas se 
strojově čitelnými údaji, cestovní pas 
se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji (tzv. e-pas) 
nebo cestovní pas bez strojově čitel-
ných údajů. Do států Evropské unie 
lze ale cestovat s platným občanským 
průkazem (občanským průkazem se 
strojově čitelnými údaji, občanským 
průkazem se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem). 
V současné době je vydáván nový typ 
občanského průkazu (tzv. e-op). 

Občanský průkaz i cestovní pas lze 
vydat občanovi České republiky od 
jeho narození. Za ty, kteří jsou mladší 
15 let (děti), žádá rodič nebo zákonný 
zástupce – pěstoun, osoba, které byl 
svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro 
výkon ústavní výchovy nebo zařízení 
pro děti, jež vyžadují okamžitou po-
moc, a které pečují na základě soud-
ního rozhodnutí o občana mladšího 
15 let. K vydání cestovního pasu pro 
občana staršího 15 let, ale mladšího 
18 let, je nutné předložit souhlas ro-
diče nebo zákonného zástupce s jeho 
ověřeným podpisem nebo se zákonný 
zástupce (rodič) dostaví osobně spolu 
se žadatelem.

K  p o d á n í  ž á d o s t i  o  v y d á n í  
e-op i e-pasu se musí dostavit jeho 
budoucí držitelé osobně, nezletilé děti 
s rodičem nebo zákonným zástupcem. 
Na místě je pořizována fotografi e, 
podpis držitele dokladu od 7 let, otisky 
prstů do e-pasu od 12 let. Doporučuje 
se, aby si žadatelé vždy vzali s sebou 
rodný list dětí i rodičů. Stále se totiž 
aktualizují a kontrolují údaje v infor-
mačním systému evidence obyvatel 
a v případě rozporů mezi údaji vede-
nými v informačním systému evidence 

obyvatel s údaji v již vydaném dokladu 
má občan povinnost matriční doklady 
předložit. Pokud je tedy vezmete s se-
bou, vyhnete se případné opakované 
cestě na úřad. 

Kapacita pořizování žádostí o vy-
dání cestovních dokladů i občanských 
průkazů je omezená. Fotografování 
malých dětí je časově velmi náročné, 
dokud totiž není pořízen odpovídající 
obraz obličeje dítěte, nelze odeslat žá-
dost k výrobě požadovaného dokladu. 

V současné době nejsou obča-
ny hlášenými k trvalému pobytu 
ve správním obvodu Prahy 16 (k.ú. 
Lahovice, Lochkov, Radotín, Velká 
Chuchle, Malá Chuchle, Zbraslav) 
zcela v yužívány úřední hodiny 
Oddělení evidence obyvatel a osob-
ních dokladů. Fronty se tvoří hlavně 
v pondělí a ve středu odpoledne, mezi 
půl čtvrtou a šestou hodinou. Přitom 
Odbor občansko správní, Oddělení 
evidence obyvatel a osobních dokladů 
ÚMČ Praha 16, které sídlí v Radotíně 
na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a,  
má otevřeno celý týden, a to v pon-
dělí a ve středu od 8 do 12 hodin 
a od 13 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek 
od 8 do 12 a od 12.30 do 14 hodin 
a v pátek od 8 do 12 hodin. 

O vydání občanského průkazu lze 
požádat i u kteréhokoliv obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 
v hlavním městě u úřadů městských 
částí Praha 1 až 22. Tam lze vyho-
tovený občanský průkaz i převzít. 
O vydání cestovního pasu lze požádat 
a cestovní pas i převzít pouze u pří-
slušného úřadu dle místa trvalého 
pobytu občana nebo u zastupitelského 
úřadu v zahraničí. 

Podrobné informace k vydávání 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů naleznete na Praha16.eu 
(Úřad – Životní situace – Odbor 
občansko správní – Vydání občan-
ského průkazu / Vydávání cestov-
ních dokladů).

Dnešní moderní doba donutila prak-
ticky každého, aby využíval fi nančních 
produktů a služeb (bankovní účty, 
platební karty, spotřebitelské úvěry). To 
s sebou ale přináší narůstající počet spo-
rů s těmi, kdo je poskytuje – bankami, 
záložnami, investičními společnostmi.  

Mnoho spotřebitelů nemá dosta-
tečné informace o svých právech 
a možnostech jejich ochrany a prosa-
zování. Hlavním posláním fi nanční-
ho arbitra, a tedy i hlavním důvodem 
založení tohoto orgánu, je zajištění 
rychlého, bezplatného a efektivního 
vyřizování sporů mezi občany a fi -
nančními institucemi.

Arbitr je orgán příslušný k mimo-
soudnímu rozhodování sporů, pokud 
je jinak k rozhodování těchto sporů 
příslušný český soud, mezi posky-
tovateli platebních služeb a uživateli 
platebních služeb při poskytování 
platebních služeb – například spor 
zákazníka s bankou o správnost 
zaúčtované platby nebo při zneužití 
platební karty neoprávněnou osobou, 
vydavateli elektronických peněz a dr-
žiteli elektronických peněz při vydá-
vání a zpětné výměně elektronických 
peněz (spor držitele předplacené 
karty jízdného s některými provo-
zovateli veřejné dopravy). Rozhoduje 
i mezi věřiteli nebo zprostředkovateli 
a spotřebiteli při nabízení, poskyto-
vání nebo zprostředkování spotře-
bitelského úvěru (spor s věřitelem 
o odstoupení od úvěrové smlouvy 
nebo o výši poplatku za předčasné 
splacení úvěru). Řešen může být 
i rozkol mezi klientem a investiční 
společností o správnost účtovaných 
poplatků. Finanční arbitr usiluje ze-
jména o smírné vyřešení sporů.

Institut finančního arbitra jako 
mimosoudního orgánu pro řešení 
sporů byl zřízen již v roce 2003 pro 

spory z platebního styku. Od července 
loňského roku byla jeho příslušnost 
rozšířena na konfl ikty ze spotřebi-
telských úvěrů a kolektivního inves-
tování. Současně byla zřízena také 
Kancelář fi nančního arbitra. Za výkon 
své funkce je arbitr odpovědný vládě, 
která ho jmenuje na návrh ministra 
fi nancí.

Řízení před arbitrem je bezplatné 
a zahajuje se na návrh spotřebitele. 
Návrh na zahájení řízení lze podat 

písemně poštou, v elektronické podo-
bě (e-mailem opatřeným zaručeným 
podpisem nebo prostřednictv ím 
datové schránky) nebo osobně, resp. 
ústně do protokolu v sídle Kanceláře 
fi nančního arbitra. K usnadnění po-
dání návrhu je na stránkách fi nanč-
ního arbitra k dispozici formulář – 
http://www.finarbitr.cz/cs/financni-
arbitr-formulare-ke-stazeni.html.

V řízení se postupuje podle zákona 
o fi nančním arbitrovi s přiměřeným 
použitím správního řádu. Ve věci se 
rozhoduje nálezem, přičemž proti 
němu lze uplatnit opravné prostřed-
ky – námitky. Pravomocný nález je 
soudně vykonatelný a má tedy účinky 
srovnatelné se soudním rozhodnutím. 
V případě nesouhlasu s konečným 
rozhodnutím arbitra je možné podat 
k obecnému soudu žalobu o přezkum 
rozhodnutí.

Kancelář fi nančního arbitra,
organizační složka státu
Praha 1, Legerova 1581/69,  110 00 
telefon: 257 042 094, fax 257 042 089
e-mail: arbitr@fi narbitr.cz,
web: www.fi nancniarbitr.cz, 
www.facebook.com/FinArbitr

Žáci 1. a 2. třídy ze Základní školy 
Lipence se v polovině února vypravili 
do zasněžené krajiny nedaleko Jičína, 
kde na ně čekali pohádkoví obyvatelé 
hradu a zámku Staré Hrady.

Hodní a pracovití skřítkové děti 
přivítali a zavedli je do sklepení hra-
du, kde se mohly seznámit i s radostmi 
obra Zeliáše a jeho rodiny, s Meluzínou 
ze zimního království nebo s čertem 

Kazizoubkem. V tajemných zákoutích 
na ně ovšem číhali také skřítci ničem-
níci, kteří naopak zkazí, na co přijdou. 
Veškerým nebezpečím v podzemí 
zámku však malé návštěvníky proved-
la milá čarodějnice a nezapomněla jim 
představit ani místní hejno netopýrů. 
Dětem se nejvíc líbili zdejší draci, 
hodní i zlí, třeba zlatý drak Káráťák, 
který hodným dětem plní přání. Jako 
odměna je na konci dračí stezky čekal 
pytel pekelně dobrých bonbonů.

Cestou domů v autobuse si děti ještě 
ověřily své znalosti z českých pohádek 
v zábavné soutěži se sympatickým 
průvodcem Milošem z cestovní kan-
celář CK2, která výlet pro školu při-
pravila. Vracely se nabité a rozehřáté 
nevšedními zážitky (i když vládlo 
mrazivé počasí). 

S čarodějnicí na Starých Hradech


