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Nerespektoval zákaz vjezdu
Šestého července v 2.10 hod. si autohlídka městských strážníků všimla podezřele Šestého července v 2.10 hod. si autohlídka městských strážníků všimla podezřele Šestého července v 2.10 hod. si autohlídka městských strážníků všimla podezřele 
rychle jedoucího vozidla Škoda Fabia. To vjíždělo do Šárovo kola v Radotíně rychle jedoucího vozidla Škoda Fabia. To vjíždělo do Šárovo kola v Radotíně 
a nerespektovalo dopravní značení. Policisté proto auto sledovali až na konec a nerespektovalo dopravní značení. Policisté proto auto sledovali až na konec 
slepé ulice, kde řidič vozidlo zastavil. Při následné kontrole nebyl šofér schopen slepé ulice, kde řidič vozidlo zastavil. Při následné kontrole nebyl šofér schopen 
věrohodně prokázat svoji totožnost a nepředložil ani doklady potřebné k říze-věrohodně prokázat svoji totožnost a nepředložil ani doklady potřebné k říze-
ní motorového vozidla. Na základě této skutečnosti byla na místo přivolána 
Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Ukradená registrační značka posloužila jinému vozidlu
20. července ve 20.40 hodin zastavili strážníci za Velkotržnicí Lipence vozi-
dlo Škoda modré barvy ve velmi špatném technickém stavu. Řidič také nebyl 
schopen věrohodně prokázat svoji totožnost a nepředložil ani doklady potřebné 
k řízení motorového vozidla. Při lustraci vozidla bylo zjištěno, že registrační 
značky umístěné na vozidle byly přiděleny původně jinému autu a nacházejí se 
v databázi odcizených značek. Celá věc byla proto na místě předána Policii ČR 
k dořešení. 

Zraněný cyklista na mostě Závodu míru
V úterý 14. srpna v osm hodin večer přijala hlídka Městské policie Praha 5 ozná-
mení, že na mostě Závodu míru leží zraněný cyklista. Na místě strážníci nalezli 
muže s krvácivým zraněním obličeje a hlavy. S policisty však komunikoval 
a sdělil jim, že spadl z kola a že záchranná služba je již na cestě. Muži byla po-
skytnuta první pomoc a hlídka monitorovala jeho stav až do příjezdu záchranky. 
Ta zraněného cyklistu převezla k ošetření do jedné z pražských nemocnic, pří-
pad si na místě převzala přivolaná hlídka dopravní policie.

Prodával ve stánku, neměl povolení
Městští strážníci prováděli v úterý 21. srpna v 10 hodin dopoledne kontrolu 
stánkového prodeje před prodejnou Albert v ulici Elišky Přemyslovny na Zbra-
slavi. Muž prodávající ve stánku s kořením neměl povolení příslušného úřadu 
k záboru veřejného prostranství. Protože šlo o podezření ze spáchání jiného 
správního deliktu, byla celá záležitost předána na ÚMČ Praha - Zbraslav k dal-
šímu dořešení. 

S alkoholem na zakázaném místě
Opět při jedné z běžných hlídek, tentokrát konané 28. srpna ve 14.40 hod., 
zpozorovala hlídka městské policie v parku před hotelovým domem v Radotíně 
muže požívajícího alkoholické nápoje v místech, kde je to vyhláškou hl. m. Prahy 
zakázané. Při projednávání přestupku se muž choval velice arogantně a odmítl 
prokázat svou totožnost. Byl kvůli tomu předveden na místní oddělení Policie ČR 
a následně mu byla udělena pokuta v tisícikorunové výši za porušování vyhlášky 
hl. m. Prahy.

Narkomani na Staňkovce
Kontrolu dvou sociálně nepřizpůsobivých osob – narkomanů, provedli městští 
strážníci ve středu 12.9.2012 ve 13.30 hodin. Šlo o muže a ženu přespávající v le-
se na Staňkovce na okraji Radotína. Přímo na místě policisté zajistili přibližně 
30 kusů použitých injekčních stříkaček a jehel, které byly následně odvezeny 
k bezpečné likvidaci. Osoby byly z místa vykázány.

Máte své vozidlo zabezpečené me-
chanickým či elektronickým zabezpe-
čovacím systémem a domníváte se, že 
je před zloději dobře chráněné? Zloděje 
v dnešní době nelákají jenom vozidla, 
případně jejich kola či xenonové svět-
lomety. Velký problém majitelům může 
způsobit i krádež registračních značek 
umístěných na vozidle.

Jak vyplývá ze statistických výstu-
pů, bylo v Praze od ledna do konce 
srpna letošního roku odcizeno 2006 
registračních značek. V průměru jich 
je tedy každý den odcizeno osm. Pa-
chatelé je často umísťují na svá vozi-
dla, se kterými následně na čerpacích 
stanicích natankují pohonné hmoty, 
odjíždějí bez zaplacení a po jednom 
či více „akcích“ je ze svého vozidla 
odstraní a zahodí.

Ze zdokumentovaných případů je 
zřejmá jedna zásadní skutečnost. Pa-
chatelé si téměř výhradně vybírají vo-
zidla, na kterých jsou registrační znač-
ky pouze zastrčené či „zacvaklé“ do 
plastového rámečku upevněného na 
přední a zadní části vozidla. Samotná 
krádež spočívající ve vytažení z toho-
to rámečku trvá jen několik sekund. 
K činům dochází převážně v nočních 
hodinách, nejčastěji na parkovištích 
v sídlištní zástavbě. Výjimkou však 
nejsou ani krádeže značek z vozidel 
zaparkovaných v okrajových částech 
Prahy či v centru. Prahy či v centru. 

Počet nahlášených případů odcizení Počet nahlášených případů odcizení 
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v Praze odcizeno 2600 kusů, za stejné 
období roku 2011 bylo odcizeno již 
„jen“ 2286 značek a v roce 2012 za téže 
období zmiňovaných 2006 kousků.

Odcizení značky přináší majiteli 
vozidla nemalé komplikace. Nejprve 
jej musí nahlásit na místně příslušné 
policejní oddělení, kde policisté tuto 
skutečnost zaprotokolují a zanesou 
do evidence odcizených registrač-
ních značek. Oznamovatel obdrží 
potvrzení o nahlášení případu, 
s nímž musí navštívit některé z pra-
covišť Odboru dopravně správních 
činností Magistrátu hl. m. Prahy. 
Tam si zažádá o vydání nových zna-
ček. Musí dále kontaktovat svou po-
jišťovnu, u které má povinné ručení 
či pojištění. Zde doloží, že má jinou 
značku a požádá o vydání nového 
dokladu o povinném ručení. Dalším 
problémem je fakt, že pokud šofér 
užije vozidlo bez značky, dostane se 
do hledáčku téměř každé projíždějící 
policejní hlídky.

Rada jak ochránit své vozidlo před 
krádeží je celkem jednoduchá. Stačí, 
pokud své registrační značky přišrou-
bujete několika vruty do plastového 
rámečku či nárazníku vozidla. V tom-
to případě platí čím více tím lépe. 
Vhodné je umístit vruty do rohů znač-
ky, po jejím obvodu i do střední části. 
Jedinou podmínkou je, že vruty nesmí 
zasahovat do číslic a písmen a také 
do nálepek potvrzujících absolvování 
technické prohlídky a měření emisí.

Kdo může prodávat lihoviny a kdo 
kontroluje dodržování zákazu prodává-
ní alkoholických nápojů s obsahem nad 
20 % etanolu?

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních da-
ních říká, že se lihovinami rozumí takové 
alkoholické nápoje, které obsahují nejmé-
ně 15 objemových procent etanolu. Podle 
us ta noven í § 133 
téhož zákona je na 
tržištích, v tržnicích 
a mimo kolaudované 
provozovny prodej 
lihovin (a tabáko-
vých výrobků) za-
kázán. To znamená, 
že uvedené zboží 
smí být prodáváno 
pouze v provozov-
nách, které byly za 
tímto účelem zko-
laudovány. Podnikatelé, kteří prodávají toto 
zboží mimo kolaudované provozovny (např. 
při Havelském posvícení), by měli mít toto 
kolaudační rozhodnutí k dispozici, aby 
byla podložena způsobilost k prodeji. 

Dále lze prodávat lihoviny ve stáncích 
s občerstvením, které lze i rozlévat. Tímto 
stánkem se rozumí stánek pevné konstruk-
ce, který se nenachází v tržišti nebo v trž-
nici a který kromě občerstvení nabízí i li-
hoviny. Podle § 133 zákona č. 353/2003 Sb. 
jsou kontrolu oprávněny provádět celní 
orgány, územní fi nanční orgány, Česká ob-
chodní inspekce, Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce, živnostenské úřady 
a Policie ČR.

Odbor živnostenský Úřadu městské části 
Praha 16 zahájil již 13. září 2012 ráno živ-
nostenské kontroly, které se týkaly oblasti 
výroby a prodeje lihovin, zejména ve stán-
cích, ale i v kamenných obchodech. Žádné 
zásadní pochybení u prodejců nebylo do 
konce září zjištěno.

V souvislosti s otravami metanolem 
a úmrtími lidí po konzumaci alkoho-
lu bylo ve správním obvodu Praha 16 
v prvních dnech prověřeno 18 provo-
zoven, z toho v Radotíně šlo celkem 
o 10 provozoven. Zvýšenému dozoru ne-
ušly všechny stánky i některé vytipované 
prodejny, kde se alkohol prodává. „V je-
jich průběhu jsme byli v úzkém kontaktu 
také s Městskou policií hl. m. Prahy 
a Českou obchodní inspekcí. Kontrolám 
byla věnovaná pozornost odpovídající 
naléhavosti situace,“ říká Jarmila Szóová, 
vedoucí Odboru živnostenského.

Další přezkumy probíhaly i v týdnu 
následujícím. Například 18. září bylo pro-
vedeno osm kontrol, všechny bez závad. 
Téhož dne odpoledne bylo přijato hlášení 
Hygienické stanice hl. m. Prahy (v Praze 5) 
ohledně provozovny na Zbraslavi, kde se 
měl údajně nabízet alkohol s objemovým 
množstvím nad 20 %. Kontaktována byla 
ihned Městská policie hl. m. Prahy, která 
na místo vyslala hlídku. Ta ale již nic tako-
vého nezjistila (pouze plakáty s reklamou 
na alkohol, ty ale byly v přítomnosti poli-
cie sundány). O den později bylo Odborem 
živnostenským provedeno následné místní 
šetření a inkriminovaná provozovna již 
žádný alkohol nenabízela. Při této příle-
žitosti bylo ještě prověřeno jak zbraslavské 
tržiště, tak i tržiště v Radotíně.

Krádeže registračních značek Nejčastější otázky

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Na území hlavního města Prahy byl 

1. října opět zahájen mobilní tříděný sběr 
nebezpečných složek komunálního odpadu.

Provozovatelem mobilního sběru je 
společnost Papkov, s.r.o., V Korytech 179, 
Praha 10. Smlouva s touto společností je uza-
vřena do 31.12.2015. V říjnu a listopadu 2012 
je zajištěno 53 tras, v následujících letech 
bude mobilní sběr zajištěn v plném rozsahu, 
tj. na 279 trasách, přičemž harmonogram pro 
rok 2013 bude zveřejněn v lednu. 

Pro území správního obvodu Praha 16 
bude v letošním roce sběr probíhat na ob-
vyklých trasách následovně: 31.10. (středa) 
Zbraslav; 1.11. (čtvrtek) Velká Chuchle a Li-
pence; 7.11. (středa) Radotín; 8.11. (čtvrtek) 
Lochkov. 

Tuto informaci, včetně harmono-

gramu sběru do 31.12.2012, najdete na
http://envis.praha-mesto.cz/odpady. Dotazy 
můžete směřovat na Magistrát hl. m. Pra-
hy, Odbor rozvoje veřejného prostoru, 
Ing. Radim Polák, tel.: 236 004 376, e-mail: 
Radim.Polak@praha.eu. 

Nebezpečné odpady odevzdávejte vý-
hradně obsluze sběrového vozidla. Občané 
(fyzické osoby s trvalým pobytem na území 
hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových 
vozidel zdarma odevzdat baterie, akumulá-
tory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky, 
ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny 
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty 
(odmašťovací přípravky), fotochemikálie, 
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlo-
davců, plevelů,odstraňování plísní, zářivky 
a výbojky.

Radon v Radotíně
S ohledem na dotaz k zateplování domů 

na Sídlišti v souvislosti s výskytem radonu 
v bytech přináší Noviny Prahy 16 příspěvek 
pracovnice Státního ústavu radiační ochrany, 
veřejné výzkumné instituce (SÚRO), která se 
na tuto oblast specializuje. V dnešním vydání 
přinášíme jeho první část.

Když se řekne radioaktivita, vybaví si 
většina lidí jadernou elektrárnu nebo ato-
mové zbraně. Ty také vyvolávají největší 
obavy. Přitom míra ozáření, která nám 
hrozí od průmyslových zdrojů záření, je 
nepatrná. Největší dávky radioaktivního 
záření dostaneme paradoxně v „bezpečí 
domova“, za pevně zavřenými vstupními 
dveřmi a okny. Jejím původcem je radon 
a produkty jeho přeměny.
Několik fakt o radonu 
Radon je přírodní plyn. Vzniká postupnou 
přeměnou uranu (238U), který je v různém 
množství součástí hornin zemské kůry. Ra-
don jako plyn se z hornin uvolňuje a stává se 
součástí vzduchu vyplňujícího póry zemin. 
Ze země se dostává do atmosféry nebo 
vstupuje do objektů. Při nedostatečné ven-
tilaci objektu může docházet k zadržování 
radonu v objektu a nadměrnému ozařování 
obyvatel bytu. Radon se přeměňuje na další 
radioaktivní prvky, izotopy polonia, olova 
a bismutu. Tyto tzv. produkty přeměny 
radonu jsou pevné částice. Při vdechování 
vzduchu se zachycují v dýchacích cestách.
Zdravotní závadnost radonu
Radon je hned po kouření druhou nejvý-
znamnější příčinou vzniku rakoviny plic. 
Vliv radonu na výskyt rakoviny plic byl pře-
svědčivě prokázán epidemiologickými studi-
emi nejprve na skupině horníků uranových 
dolů, poté i v běžné populaci žijící v oblasti 
s vyšším obsahem radonu v geologickém 
podloží. Na působení radonu jsou obzvláště 
citliví kuřáci, podle výzkumů se vliv obou 
škodlivin v podstatě násobí. Vznik choroby 
lze vysvětlit tak, že radon a radioaktivní prv-
ky, které z něj vznikají, se zachycují v dýcha-
cím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem 
působení tohoto ozáření může být poškození 
plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rako-
vina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. 
Doba, než se mohou začít objevovat příznaky 
rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let.

Možné zdroje radonu v bytě – podloží, 
stavební materiál, voda

Nejčastějším zdrojem radonu (cca 95 % 
případů bytů s nepřijatelně vysokými kon-
centracemi radonu) je půdní vzduch, který se 
dostává do objektů podlahami s žádnou nebo 
nedostatečnou izolací, konstrukcemi zdí či 
neutěsněnými prostupy inženýrských sítí 
(voda, plyn). Konkrétní koncentrace v domě 
pak souvisí s množstvím radonu přítomným 
v podloží pod objektem a s kvalitou izolace 
spodní stavby. Znalost geologického podloží 
pomáhá identifi kovat oblasti, kde je vyšší 
pravděpodobnost výskytu budov s vysokou 
koncentrací radonu. Rizikovým faktorem je 
přítomnost zlomů v podloží, podél nichž se 
může radon snáze dostávat k povrchu.

Stavební materiály nerostného původu 
obsahují vždy určité množství radioak-
tivních látek přírodního původu. Jedná 
se především o draslík, uran, thorium 
a radionuklidy, které vznikají jejich radio-
aktivní přeměnou. Z nich nejvýznamnější 
je obvykle radium (Ra226) s poločasem 
rozpadu přesahujícím 1600 let. Radon, 
vytvořený z radia a uvolněný ze stavební-
ho materiálu do interiéru stavby, přispívá 
k celkovému množství radonu v místnos-
tech obvykle méně než 10 %. 

V minulosti se bohužel vyskytly případy, 
kdy množství radionuklidů ve stavebním 
materiálu bylo podstatně vyšší. Šlo o ma-
teriály s příměsí škváry a popílku, jedním 
z nich byly škvárobetonové panely nebo 
bloky z panelárny Rynholec, které dodával 
NP Prefa Hýskov. Používaly se na stavbu 
škvárobetonových obytných i rodinných 
domů (rodinné domy typu Start) od počát-
ku 60. let do počátku 80. let. Od roku 1991 
je množství radionuklidů ve stavebním 
materiálu přísně kontrolováno. 

Podzemní voda obsahuje vždy určité 
množství radonu (v povrchových vodách 
je radonu zanedbatelně). Do vody pře-
chází z hornin obsahujících uran a radi-
um a spolu s vodou se dostává do budov. 
Při používání vody v bytě se část radonu 
uvolňuje do ovzduší (při sprchování a mytí 
asi 50 %, při vaření a praní téměř 100 %) 
a vytváří zde krátkodobé produkty pře-
měny radonu, jejichž vdechování přispívá 
k ozáření osob. Pití vody obsahující radon 
je z hlediska ozáření považováno za méně 
významné.
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mosprávy je nyní možné poslat e-mail mosprávy je nyní možné poslat e-mail mosprávy je nyní možné poslat e-mail mosprávy je nyní možné poslat e-mail 
ve tvaru Jmeno.Prijmeni@praha16.eu. ve tvaru Jmeno.Prijmeni@praha16.eu. 
Díky této změně se žadatelům zkrátí 
čas k diktování a vypisování elektro-
nické adresy, protože dosavadní tvar 
měl složitě konstruovanou koncovku 
@p16.mepnet.cz. Nové e-maily fun-
gují od konce srpna a jsou analogické 
k webovým stránkám radotínské 
radnice www.praha16.eu (2. nejlepší 
web v Praze v hodnocení Zlatého 
erbu 2012). Staré e-mailové adresy 
ale nadále existují a nebudou se rušit, 
občané a fi rmy si již uložené kontakty 
nemusí přepisovat.
Pomníček vorařům. Při příležitosti 
880. výročí první zmínky o Chuchli 
byl 21. září odhalen za přítomnosti 
starosty Velké Chuchle, ředitele 
Povodí Vltavy, členů spolku Vltavan 
Praha, Vltavan Štěchovice a míst-
ních rodáků pomníček vorařům. Jde 
o kvádr s úvazovým kruhem, který 
byl součástí navigace a po vybu-
dování cyklostezky dnes stojí na 
vltavském břehu před loděnicí USK 
u paty přemostění Strakonické uli-
ce. Současně zde byly zasazeny dvě 
památeční lípy. Osazení pamětní 
cedule a zasazení líp bylo fi nanco-
váno ze sponzorského daru Radiové 
systémy a komunikace spol. s r.o.
Dopravní omezení v Radotíně. Z dů-
vodu realizace akce „Přivaděč vodo-
vodu do Černošic“ dojde v termínu 
od 15.10. do 27.10. k částečné uzavírce 
v ulici Zderazská (v prostoru s kři-
žovatkou Kolová) s tím, že provoz 
v daném úseku bude řízen pomocí 
světelné signalizace. V rámci těchto 
prací také bude úplně uzavřena ulice 
Kolová (vjezd a výjezd na Zderaz-
skou). Dále dojde k  uzavírce jednoho 
jízdního pruhu v ulici Karlická (před 
křižovatkou s ulicí Zdická ve směru 
do Černošic), doprava bude vedena 
obousměrně po zbývající části vozov-
ky. Zhotovitelem stavby jsou Ekolo-
gické a inženýrské stavby s.r.o.
Úprava návazností autobusů. K ter-
mínu ukončení dílčí etapy výluky 
v oblasti Lipenců (tj. od 4.10.2012) 
došlo ke zlepšení vzájemných návaz-
ností mezi autobusovými linkami 165 
a 255 v zastávce Zbraslavské náměstí. 
U části spojů linky 255 se zavádí 
vyčkávání v této zastávce na spoje 
linky 165. Zároveň se pro linku 255 
ve směru Zbraslavské náměstí zřizuje 
zastávka Most Závodu Míru.
Zaplatili jste za psa? 31. srpen 2012 
byl termínem k úhradě druhé splátky 
místního poplatku ze psů převyšující 
částku 1000 Kč/rok. Držitelé radotín-
ských psů byli upozorněni v Novi-
nách Prahy 16, hlášením v místním 
rozhlase, na webových stránkách 
a obdrželi složenky, přesto někteří 
z nich poplatky neuhradili. Bohužel 
se stále najdou i majitelé psů, kteří 
nemají zaplacen místní poplatek, 
který byl splatný do 31. března 2012. 
Těmto zapomnětlivým majitelům 
byly již zaslány platební výměry se 
složenkami a poté bude následovat 
vymáhání pohledávek. Pokud ani 
další výzva nevede k úhradě, Měst-
ská část Praha 16 pohledávky bez 
dalšího předává exekutorovi. 
Hřiště opět v provozu. Veřejné více-
účelové sportoviště Sulova na Zbra-
slavi je od 3.10.2012 po rekonstrukci 
opět otevřeno. Na základě stížností 
na provozní dobu sportoviště byla 
provozní doba v letním období zkrá-
cena do 19.00 hodin.
Bioodpad z Lipenců. Magistrát 
hl. města Prahy organizuje v roce 
2012 sběr bioodpadu pomocí vel-
koobjemových kontejnerů (VOK). 
V Lipencích budou VOK přistaveny 
na stanoviště v ulici K Průhonu v so-
botu 20. října (9-12 hodin) a v sobotu 
10. listopadu (9-12 hodin). Do VOK 
na bioodpad se může ukládat odpad 
ze zahrad, listí, tráva, větve a ku-
chyňský odpad rostlinného původu. 
V žádném případě nesmí bioodpad 
obsahovat živočišné zbytky.


