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Nová aplikace...
Na stránce www.praha16.eu/ztratynalezy je možné vyhledávat jak mezi tím,
co kdo našel, tak i mezi tím, co kdo hledá.
Všechny vložené informace procházejí před zveřejněním ještě kontrolou
administrátora stránek, poté jsou
vystaveny, dokud se majitel věci a její
nálezce nezkontaktují.
V přeh le du n a le z enýc h vě c í
se budou objevovat i ty, které někdo odevzdá Úřadu městské části
Praha 16. V takovém případě se ovšem
nálezy z podatelny úřadu předávají na

Dotační řízení...
právnickými osobami s účetnictvím vedeným samostatně od účetnictví školy,
působících na území Radotína v oblastech volného času, sportu a kultury.
Účelem poskytování finančních
prostředků je zajistit spolufinancování
činnosti a rozvoje aktivit volného času
v těch případech, kdy není možné krýt
tyto náklady v plné výši z prostředků
žadatele. Cílem poskytování dotací
z rozpočtu Městské části Praha 16 je
podpora celoroční činnosti subjektů
i jednorázových volnočasových, sportovních, kulturních a společenských
akcí určených pro obyvatele této městské části všech věkových skupin nebo
prezentujících městskou část.
Žádost o dotaci na předepsaném
formuláři a zpracované projekty se

PORADNA - INFORMACE
pracoviště ztrát a nálezů Magistrátu
hl. m. Prahy (Karoliny Světlé 1019,
Praha 1), pouze osobní doklady si
přebírá Oddělení evidence obyvatel
a osobních dokladů (nám. Osvoboditelů 21/2a). Nalezená domácí
zvířata jsou předávána Městské policii hl. m. Prahy a jsou umístěna do
útulku pro opuštěná zvířata (v Troji či
v Měcholupech).
Vedle užití přímé adresy
www.praha16.eu/ztraty-nalezy lze
portál nalézt i na úvodní straně
oficiálních webových stránek
www.praha16.eu – odkaz je umístěn
vpravo dole nad zápatím stránky
přijímají prostřednictvím podatelny na
Úřadu městské části Praha 16, Václava
Balého 23, v termínu do 28.2.2018 do
12.00 hod. pro akce konané od 1.1.2018
do 31.12.2018. Obálka s materiály bude
zřetelně označena heslem „Dotace“.
Vypsání dotačních řízení neziskovým organizacím ze strany radotínské radnice je tradiční záležitostí,
dotace jsou udělovány každoročně
již od roku 2005, kdy byla rozdělena
částka 300 tis. Kč. Letos je na projekty
určeno 1,1 mil. Kč.

Informace ke zpracování projektů,
schválená pravidla a další
podrobnosti poskytne Úsek
školství, mládeže, TV a kultury
Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16,
e-mail: iveta.krejci@praha16.eu, tel.:
234 128 102. Souhrnné informace
k dotačnímu řízení naleznete na
www.praha16.eu

Systém svozu odpadu
Mnozí obyvatelé Prahy se domnívají,
že svozová společnost je povinna zajišťovat čistotu a úklid stálého stanoviště
sběrných nádob na směsný odpad,
pokud se v jeho okolí vyskytují další
odpady. Což není pravda.
Svozová společnost je povinna uklidit
pouze odpady nebo smetí, které z popelnice vypadne při manipulaci se sběrnými
nádobami při zajišťování jejich výsypu.
Nicméně je možné si u svozové
společnosti zaplatit nadstandard
v podobě pravidelného udržování
a zajišťování čistoty u svých popelnic.
V případě zjištění nedostatečné kapacity přistavených popelnic je potřeba
se obrátit na vlastníka nemovitosti,
který u svozové společnosti zajistí nápravu nevyhovujícího stavu.
Odkládání odpadu fyzickými osobami mimo určené sběrné nádoby (včetně např. odložení plastových pytlů vedle
sběrné nádoby) naplňuje skutkovou
podstatu přestupku dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
Za uvedený přestupek
lze u ložit pachateli
pokutu až do výše
50 000 Kč.
Přest upk u pod le
§ 33a odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí fyzická
osoba, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo
vlastní, a tím naruší vzhled městské
části. Za tento přestupek lze uložit pachateli pokutu až do výše 500 000 Kč.
Je-li pozemek či jeho část užíván jinou
osobou než jeho vlastníkem, bude za
dané protiprávní jednání odpovídat
primárně uživatel pozemku. Stejnou
výši pokuty umožňuje zákon o hlavním městě Praze uložit i v případě,
kdy se popsaného protiprávního jednání dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba. Přestupek právnické
a podnikající fyzické osoby je upraven
v § 33a odst. 2 písm. b) citovaného
zákona.
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Živnostenské kontroly v roce 2017
Úsek kontroly Odboru živnostenského
ÚMČ Praha 16 prováděl v roce 2017
kontrolu nad dodržováním povinností
stanovených ustanoveními zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb.,
o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Dále byl vykonáván dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona 307/2013 Sb., o povinném
značení lihu a dozor na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek.
Kontroly byly zaměřeny dle Plánu
kontrol pro rok 2017 především na masážní, kosmetické a kadeřnické služby,
poskytovatele ubytovacích služeb,
hostinskou činnost a prodej lihovin,
prodej tabákových výrobků, označení
provozoven a sídla podnikatelů.
Činnost úseku kontroly:
V roce 2017 byla 107x provedena
kontrola podnikatele (35x podnikatele-fyzické osoby a 72x podnikatele právnické osoby).
Z c el kového p o č t u kont rol ve
12 případech došlo k porušení, které
se týkalo neohlášení zřízení nebo
ukončení provozovny, v 10 případech
byla provozovna nedostatečně nebo

vůbec označena,
v 24 př ípadech
nebylo označeno
sídlo podnikatele.
Z celkového počtu
107 provedených
kontrol byly zjištěné nedostat ky
46x vyřešeny uložením pokuty příkazem uloženém
na místě v celkové výši 83 000 Kč.
Úsek kontroly uložil 1x pokutu za porušení zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a 2 pokuty za neoprávněné podnikání v celkové výši 45 000 Kč. Byla uložena
1 pořádková pokuta dle kontrolního řádu.
10x byly uloženy pokuty v příkazním
řízení v celkové výši 63 000 Kč. Úsek kontroly zrušil 4x živnostenské oprávnění
na žádost majitele objektů z důvodu
nedoložení právního vztahu k sídlu. Na
podnět občanů nebo správních orgánů
bylo provedeno 17 místních zjištění.
V roce 2017 probíhaly plánované
kontroly ve spolupráci s ČOI, kterých
se uskutečnilo celkem 12.
Úsek kontroly také prováděl výběr
místních poplatků za tržní místa před
prodejnou Albert a prováděl zde i pravidelnou kontrolu.

Zóna placeného stání
Na základě rozhodnutí hl. m. Prahy,
kterým byla přijata nová koncepce pro
zóny placeného stání (ZPS), je nutné do
nové koncepce transformovat stávající
zóny placeného stání. To je i případ pro
Městskou část Praha 16 v části místní
komunikace Sídliště v již zpoplatněném
úseku před zdravotním střediskem.
V této mikrozóně došlo od 1. února
k zavedení návštěvnického režimu
parkování (oranžová barva), tzn. časově omezené parkování návštěvníků.
Z toho vyplývá, že základní forma regulace dopravy v klidu – časově omezené
placené parkování zůstává zachováno.
Oranžová zóna je vyznačena oranžovým pruhem na svislé dopravní
značce a je určena pro tzv. krátkodobé
parkování. Všichni motoristé mohou
na oranžové zóně parkovat v rámci
stanovené provozní doby PO- PÁ 7.0017.00 hod. max. 3 hod., a to jen po
platbě v parkovacím automatu nebo
přes mobilní aplikaci (virtuální parkovací hodiny – mpla.cz/praha).
Parkovací oprávnění vzniká na základě parkovací relace (je možné platit mincemi a bezhotovostně pomocí běžných
platebních karet), v jejímž důsledku dojde k odeslání informace o jejím zahájení
z parkovacího automatu, nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin
do Centrálního informačního systému,

kde je evidována formou záznamu v evidenci parkovacích oprávnění vázaných
na registrační značku vozidla. Tento záznam slouží jako základní informace pro
ověření respektování pravidel v ZPS.
Kromě generování parkovací relace
opravňující návštěvníky ke stání ve zpoplatněném úseku během provozní doby
jsou parkovacími automaty tištěny papírové daňové doklady. Parkovací lístek
slouží nově pouze jako daňový doklad,
nikoliv k prokázání zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.
Při použití virtuálních parkovacích
hodin je nutno uvést registrační značku
vozidla, za které je placeno parkovací
oprávnění a číslo zpoplatněného úseku
komunikace (číslo je uvedeno na dodatkové tabulce pod dopravní značkou
„Parkoviště s parkovacím automatem“).
Kontrola oprávněnosti parkování
v ZPS je prováděna formou monitoringu,
tzn. snímání a rozpoznávání registračních značek a jejich porovnání s příslušnou databází v Centrálním informačním
systému. V případě „odhalení přestupku“
je kompletní dokumentace předávána na
úřad městské části.
Cena stání v návštěvnické zóně je
10 Kč/hod.
Zřizovatelem a provozovatelem ZPS
je hlavní město Praha.

Sbor dobrovolných hasičů Radotín
zal. 1886
Přistiženi při krádeži

Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 9. ledna ve 12.15 hod.
telefonické oznámení, podle něhož v obchodním centru Berounka zadržel
strážník městské policie mimo svou pracovní dobu dva pachatele krádeže. Hlídku
po příjezdu na místo kontaktoval kolega společně s prodavačkou. Strážníci
vyzvali pachatele krádeže (muže a ženu) k prokázání totožnosti a podání
vysvětlení. Oba pachatelé se ke svému protiprávnímu jednání doznali a ze
svého batohu vysypali velké množství pánských deodorantů. Způsobená škoda
přesahovala částku 2.200 Kč. Při lustraci v databázi hledaných a pohřešovaných
osob vedené Policií ČR vyšlo najevo, že na muže je vydán příkaz k zatčení –
předmětný příkaz k zatčení byl vydán z důvodu spáchání zločinu loupeže ze
strany pachatele. Proto byla na místo přivolána hlídka Policie ČR z místního
oddělení Radotín, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Opilec na skútru

Při běžné h líd kové činnosti zpozorova la autoh líd ka Městské policie
hl. m. Prahy 11. ledna ve 22.50 hod. v Cementářské ulici v Lochkově skútr jedoucí
bez rozsvícených světel. Jízda řidiče byla značně nejistá. Pro zastavení skútru
strážníci použili světelné a zvukové výstražné zařízení, na které řidič zpočátku
nereagoval. Zastavit se ho podařilo až v ulici Za Ovčínem. Strážníci řidiče
vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Již na první pohled bylo
patrné, že řidič je pod vlivem alkoholu; mluvil nesrozumitelně a z jeho dechu
byl cítit alkohol. Muž se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce ke zjištění
alkoholu v dechu. Na základě všech skutečností strážníci řidiče řádně poučili
a na místo přivolali hlídku Policie ČR z místního oddělení Radotín. Řidič
dechovou zkoušku na zjištění alkoholu v dechu odmítl i Policii ČR, ta si ho
následně převzala k přijetí vlastních opatření.

POSIL NAŠE ŘADY SDH + JSDH
Je ti 18 let a víc? Chceš se dostat mezi partu lidí ochotných pomáhat
ostatním obyvatelům v nouzi? Přijď mezi nás a staň se členem Sboru
dobrovolných hasičů Radotín. Naučíš se základům hasičiny při pravidelných školeních pořádaných jak na zbrojnici, tak i u profesionálních
hasičů HZS.
Postupně budeš vycvičen na činnosti nutné pro hašení požárů,
evakuaci a záchranu osob, poskytnutí předlékařské pomoci, obsluhu požárních čerpadel, použití radiostanice, práci s nejmodernější
technikou, obsluhu a údržbu požárních vozidel, obsluhu motorových
pil, použití vzduchových dýchacích přístrojů atd.
Pokud máš zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijď mezi nás ve
středu mezi 17.00 a 18.00 do hasičské zbrojnice na adrese náměstí Osvob o d it e lů 5, P r a h a 16
nebo nás konta ktuj na
info@hasiciradotin.cz.
Rádi uvítáme každého
zájemce o toto náročné poslání, neboť „hasič jde tam,
odkud ostatní utíkají “.

I ty můžeš být tím,
kdo zachrání třeba
lidský život nebo
uchrání majetek
před přírodními živly.

Volná místa. Organizace zřízené či
založené Městskou částí Praha 16
v současnosti hledají řadu zaměstnanců. Jedná se o místa hlavně ve
školských zařízeních.
Pomocný personál a kvalifikovaní
kuchaři/kvalifikované kuchařky pro
Školní jídelnu Praha - Radotín
Bližší informace ve školní
jídelně - tel.: 257 911 682, 607 235 840,
e-mail: info@sjradotin.cz.
Učitel/učitelka zeměpisu a přírodopisu v Základní škole Praha - Radotín
Nabídky s životopisem zasílejte řediteli školy Mgr. Zdeňku Stříhavkovi
na e-mail: skola-radotin@seznam.cz.
Učitel/učitelka v Mateřské škole Praha - Radotín
Mateřská škola Praha - Radotín hledá na plný úvazek kvalifikovaného
učitele/kvalifikovanou učitelku. Informace na telefonu 734 249 811 nebo
na e-mailu: ms.radotin@seznam.cz.
Uklízeč/uklízečka v Mateřské škole
Praha - Radotín
Mateřská škola Praha - Radotín hledá
na plný úvazek uklízeče/uklízečku. Informace na telefonu 734 249 811 nebo
na e-mailu: ms.radotin@seznam.cz.
Brigádník na recepci Sportovní haly
Radotín
Nabídky s životopisem zasílejte na
mail: info@halaradotin.cz.
Posila na úřadě. Novým vedoucím
Odboru občansko správního Úřadu
městské části Praha 16 je s účinností
od 1. února 2018 jmenován Mgr. Gregor Dušička, DiS., který byl v minulosti mj. 16 let ředitelem Městské policie Černošice. Pracovní místo bylo
neobsazené od konce listopadu 2017,
kdy z rodinných důvodů skončila
dlouhodobý pracovní poměr na úřadě Bc. Ivana Janská.
Výkopové práce v ulici Karlická.
Z důvodu prodloužení kanalizačního řadu a přeložky kabelů VN a NN
budou od 15.2. do 10.3.2018 realizovány výkopové práce v ulici Karlická
v Radotíně – jedná se o slepou část
místní komunikace (příjezd k hasičské zbrojnici). Bezpečný průjezd
daným úsekem zůstane zachován
po zbývající části vozovky v min.
šířce 2,5 m. Zhotovitelem stavby je
CETUS PLUS, a.s.

Kontroly organizací
a příjemců grantů
Městská část Praha 16 provádí
kontroly jak organizací, jichž je zřizovatelem, tak i u příjemců grantů, které
poskytuje z vlastního rozpočtu.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole prováděla městská část v roce
2017 kontrolu hospodaření ve všech
čtyřech jí zřizovaných organizacích:
Základní škola Praha – Radotín –
kontrola za období 1/2016 – 12/2016;
Mateřská škola Praha – Radotín –
kontrola za období 1/2016 – 12/2016;
Školní jídelna Praha – Radotín – kontrola za období 1/2016 – 12/2016 a kontrola nápravných opatření zaúčtování
strávníků v hlavní a ekonomické
činnosti; Technické služby Praha –
Radotín – kontrola za období 1/2016 –
12/2016 a kontrola pracovně-právních
vztahů, fakturace pořizovaného vybavení a sběr barevných kovů. Na žádné
z příspěvkových organizací nebyla
zjištěna žádná závažná pochybení dle
§ 22 zákona č. 320/2001 Sb.
Městská část dále provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců grantů
poskytnutých z rozpočtu městské části. V roce 2017 městská část poskytla
finanční prostředky 61 příjemcům
a všechny také kontrolovala – finanční
prostředky byly použity dle účelu, na
který byly poskytnuty.

