
Nejčastější otázkyJak se chovat při mimořádných situacích

Proč je každou první středu v mě-
síci slyšet houkání sirén?

Jedná se o akustickou zkoušku, při 
níž se zjišťuje, zda je tento systém va-
rování funkční. Zároveň jde o povin-
nost danou zákonem č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému, 
a Dodatkového protokolu k Ženev-
ským úmluvám z 12. srpna 1949, 
článek 61, kterým je Česká republika 
vázána. Jde o jedno ze základních 
opatření ochrany obyvatelstva. 

Poplachové sirény jsou základním 
prostředkem pro vyhlašování varov-
ných signálů v ČR. Varovný signál je 
vyhlašován kolísavým tónem sirény 
po dobu 140 vteřin. Vyhlašování 
může být třikrát za sebou přibližně 
v tříminutových intervalech. O jaký 
konkrétní tón varovného signálu pů-

jde, záleží na tom, před jakým druhem 
nebezpečí je vysílán. Jednotlivé tóny 
varovného signálu je možné si poslech-
nout na webu Městské části Praha 16 
www.praha16.eu v sekci Městská část – 
Bezpečnost a krizové řízení – Krizové 
řízení – Systém varování.

Na území hlavního města Prahy 
jsou dva druhy sirén, a to elektronická 
„mluvící“ siréna či elektrická rotační 
siréna. Tento systém je velmi dobře 
propracován v celé České republice. 
Jen ve správním obvodě Praha 16 je 
celkem 19 sirén, z toho je osmnáct 
z nich elektronických a jedna rotační. 
Po akustickém tónu sirény při vyhlá-
šení varovného signálu „Všeobecná 
výstraha” vždy následuje tísňová in-
formace pro vyrozumění obyvatelstva 
o hrozícím nebezpečí nebo již vzniklé 
mimořádné události – povodně, záto-
py, chemické či radiační havárie atd. 

Sirény

Pod hromadou odpadků
V rámci vyhledávání a následné kontroly skupin sociálně nepřizpůsobivých osob V rámci vyhledávání a následné kontroly skupin sociálně nepřizpůsobivých osob V rámci vyhledávání a následné kontroly skupin sociálně nepřizpůsobivých osob V rámci vyhledávání a následné kontroly skupin sociálně nepřizpůsobivých osob V rámci vyhledávání a následné kontroly skupin sociálně nepřizpůsobivých osob V rámci vyhledávání a následné kontroly skupin sociálně nepřizpůsobivých osob 
prováděla dne 24. února v 02.20 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prováděla dne 24. února v 02.20 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prováděla dne 24. února v 02.20 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prováděla dne 24. února v 02.20 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prováděla dne 24. února v 02.20 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prováděla dne 24. února v 02.20 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy 
(MP) v součinnosti s psovodem MP hlídkovou činnost v Malé Chuchli. Při (MP) v součinnosti s psovodem MP hlídkovou činnost v Malé Chuchli. Při (MP) v součinnosti s psovodem MP hlídkovou činnost v Malé Chuchli. Při (MP) v součinnosti s psovodem MP hlídkovou činnost v Malé Chuchli. Při (MP) v součinnosti s psovodem MP hlídkovou činnost v Malé Chuchli. Při (MP) v součinnosti s psovodem MP hlídkovou činnost v Malé Chuchli. Při 
kontrole tunelu pod železniční tratí služební pes Karo - Laroja avizoval osobu kontrole tunelu pod železniční tratí služební pes Karo - Laroja avizoval osobu kontrole tunelu pod železniční tratí služební pes Karo - Laroja avizoval osobu kontrole tunelu pod železniční tratí služební pes Karo - Laroja avizoval osobu kontrole tunelu pod železniční tratí služební pes Karo - Laroja avizoval osobu kontrole tunelu pod železniční tratí služební pes Karo - Laroja avizoval osobu 
ukrytou pod hromadou odpadků. Hlídka pojala důvodné podezření, že se zde ukrytou pod hromadou odpadků. Hlídka pojala důvodné podezření, že se zde ukrytou pod hromadou odpadků. Hlídka pojala důvodné podezření, že se zde ukrytou pod hromadou odpadků. Hlídka pojala důvodné podezření, že se zde ukrytou pod hromadou odpadků. Hlídka pojala důvodné podezření, že se zde 
osoba ukrývá, a následně provedla lustraci v databázi osob hledaných Policií ČR osoba ukrývá, a následně provedla lustraci v databázi osob hledaných Policií ČR osoba ukrývá, a následně provedla lustraci v databázi osob hledaných Policií ČR osoba ukrývá, a následně provedla lustraci v databázi osob hledaných Policií ČR osoba ukrývá, a následně provedla lustraci v databázi osob hledaných Policií ČR 
s pozitivním výsledkem. Hledaného si na místě převzala hlídka Policie ČR s pozitivním výsledkem. Hledaného si na místě převzala hlídka Policie ČR s pozitivním výsledkem. Hledaného si na místě převzala hlídka Policie ČR 
(MO Barrandov).(MO Barrandov).

Ukradený citroën
Dne 5. března 2013 v 16.30 hod. si strážníci při běžné hlídkové činnosti v ulici Dne 5. března 2013 v 16.30 hod. si strážníci při běžné hlídkové činnosti v ulici 
Týřovická v Radotíně povšimli odstaveného motorového vozidla tovární znač-Týřovická v Radotíně povšimli odstaveného motorového vozidla tovární znač-
ky citroën vykazujícího známky odcizení. Lustrací bylo zjištěno, že se vozidlo ky citroën vykazujícího známky odcizení. Lustrací bylo zjištěno, že se vozidlo 
nachází v databázi odcizených vozidel. Věc si převzala k dořešení Policie ČR nachází v databázi odcizených vozidel. Věc si převzala k dořešení Policie ČR 
(MO Radotín).

Chycen přímo při vloupání
Oznámení přijaté přes tísňovou linku 156 prověřovala autohlídka MP 9. břez-
na v 9.40 hod. V ulici Závist na Zbraslavi se měla v domě nacházet cizí osoba, 
pravděpodobně zloděj. Oznamovatelka čekající na místě před domem uvedla, 
že vstupní dveře nesou stopy po vypáčení. Strážníci provedli vizuální kontrolu 
objektu, při které zahlédli podezřelého muže vylézajícího z přízemních balkóno-
vých dveří vedoucích do zahrady. Na základě důvodného podezření ze spáchání 
trestného činu byl muž omezen na osobní svobodě a následně mu byla přiložena 
služební pouta, jelikož hrozilo, že se pokusí znovu o útěk. Muž byl poté na místě 
předán hlídce Policie ČR (MO Radotín).

místní komunikace mají stejný nebo 
podobný dopravní význam a není zde 
významná tranzitní doprava. Povole-
ná nejvyšší dovolená rychlost v celé 
vymezené lokalitě je 30 km/h.

V rámci zóny pak není nezbytně 
nutné provádět stavební úpravy ko-
munikací, ale důležitým prvkem ke 
zpomalení provozu je úprava orga-
nizace dopravy tak, aby v dané ob-
lasti platila zásadně přednost zprava 
(úprava přednosti pomocí dopravních 
značek jen výjimečně např. při prefe-
renci MHD). 

Náklady na zřízení se pak omezí 
pouze na osazení příslušného doprav-
ního značení na všech vjezdech do 
zóny a naopak se ušetří na doprav-
ním značení upravujícím přednost. 
Doplňující stavební opatření (střídavé 

parkování, zvýšené plochy křižovatek, 
zpomalovací prahy apod.) jsou vítána 
a mohou podpořit účinnost zklidnění. 

Zklidňování dopravy v lokalitách 
s bytovou zástavbou na obslužných 
komunikacích

Nejběžnější zklidnění dopravy je 
snížení rychlosti většinou na 30 km 
v hodině dopravní značkou B20a „30“ 

(nejvyšší dovole-
ná rychlost). Tato 
možnost je málo 
praktická, jelikož 
první křižovatka 
platnost takovéto 
značky ukončuje, 

a to znamená její opakování za každou 
křižovatkou v oblasti, kde chceme 
zpomalit provoz. 

Daleko vhodnější je plošné zklid-
nění dopravy pomocí „zónových“ do-
pravních značek – Zóny 30 (často též 
nazývané „Zóny tempo 30“) tvořené 

dopravní značkou IP 25a „Zóna s do-dopravní značkou IP 25a „Zóna s do-
pravním omezením“ a IP 25b „Konec pravním omezením“ a IP 25b „Konec 
zóny s dopravním omezením“. Tyto se zóny s dopravním omezením“. Tyto se 
uplatní v ohraničené oblasti obce, kde uplatní v ohraničené oblasti obce, kde 

Již dlouhodobě se pracovníci kont-
rolního úseku živnostenského odboru 
při výkonu svojí kontrolní činnosti se-
tkávají s nedostatky podnikatelů. Ty se 
týkají označení sídel fyzických a práv-
nických osob.

Dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání, je podnikatel povinen viditel-
ně označit obchodní fi rmou, popřípa-
dě názvem, nebo jménem a příjmením 
a identifi kačním číslem objekt, v němž 
má místo podnikání, liší-li se od byd-
liště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční 
osoba organizační složku podniku, 

pokud ji zřizuje. pokud ji zřizuje. 
Označení sídla 

(místa podnikání) 
je jeden z důleži-
tých identifi káto-
rů podnikatele, rů podnikatele, 
přesto velká část přesto velká část 
podnikatelů po-
rušuje výše uve-
dené ustanovení dené ustanovení 
ž ivnostenského ž ivnostenského 
zákona, čímž dochází ke klamání ji-
ných podnikatelů i široké veřejnosti. 
Pracovníci kontroly tak apelují na pod-
nikatele, aby dodržovali toto zákonné 
ustanovení a předešli tak možnému 
uložení sankce, eventuálně zahájení 
správního řízení.

Novela zákona o spotřebitelském 
úvěru zakazuje od března zajišťovat 
půjčku nepřiměřenou zástavou či vyu-
žívat při jejím sjednávání zpoplatněné 
linky. Některé společnosti ovšem zákon 
ignorují či obcházejí.

Poskytovatelé nebankovních půjček 
po zpřísnění zákona o spotřebitelském 
úvěru nově využívají skutečnosti, že 
se nevztahuje na podnikatele. 
Přísnější normu obcházejí tak, 
že se dotáží zájemce o půjčku, 
zda má živnostenský list. V pří-
padě kladné odpovědi v zaká-
zaných praktikách pokračují. 

Zákaz užití zpoplatněných 
linek vznikl v reakci na zne-
užívání tohoto způsobu ko-
munikace. „Částka, kterou 
zájemce o půjčku zaplatil za 
telefonní hovory, byla v praxi 
často vyšší než poskytnutá 
půjčka, pokud vůbec k jejímu 
poskytnutí došlo,“ konstatuje 
Miloš Borovička, právní po-
radce občanského sdružení dTest, jež 
vydává časopis dTest. Právě na jeho 
stránkách jsou publikovány výsledky 
nezávislých testů výrobků. Pracovní-
ci tohoto sdružení aktuálně provedli 
průzkum, v rámci kterého prověřovali 
linky nabízející rychlé půjčky.

Některé ze zkoumaných bezplat-
ných linek po chvíli vyzvánění au-

tomatickým hlasem odkazovaly na 
linku se sazbou devadesát pět korun za 
minutu. „Tyto společnosti jsme nahlá-
sili Asociaci provozovatelů mobilních 
sítí, která na prémiové linky dohlíží. 
Současně jsme podali podnět České 
obchodní inspekci, která za používání 
zpoplatněných linek může udělit poku-
tu až do výše dvaceti miliónů korun,“ 

ř íká Borov ička . „Stejnou 
pokutu může dostat i posky-
tovatel úvěru, který by jej chtěl 
zajistit směnkou nebo šekem.“ 
Směnky jsou dnes důvodem 
řady spotřebitelských exekucí, 
protože pro laika není snadné 
bránit se proti jejich uplatnění 
u soudu.

Novela také zakazuje, aby 
si věřitelé nepřiměřeně zajiš-
ťovali své pohledávky. „Není 
možné, aby byla zastavena ne-
movitost v hodnotě stovek tisíc 
na desetitisícovou půjčku. I to 
se ovšem běžně děje. Taková 

zástava by ovšem byla neplatná a Česká 
obchodní inspekce by za její sjednání 
mohla udělit pokutu ve výši až deset 
milionů,“ říká Borovička a upozorňuje, 
že lichváři nyní budou častěji chtít sepi-
sovat smlouvy přímo u notáře. Smlouva 
s tzv. doložkou přímé vykonatelnosti 
umožní, aby spory neřešil soud a dluhy 
vymáhal přímo exekutor.

V souladu s ustanovením § 57 záko-
na č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvise-
jících zákonů, bude Praha zajišťovat 
i v letošním roce cyklickou deratizaci 
v objektech a na plochách, které vlastní 
a přímo spravuje, a dále v přilehlých 
prostorách a v kanalizační síti.

Území správního obvodu Praha 16 
ale není v harmonogramu pro letošní 
rok zahrnuto ani pro povrchovou de-
ratizaci ani pro stokovou síť Pražských 
vodovodů a kanalizací, a.s. V případě 
pozorovaného výskytu hlodavců (např. 
na komunikacích, plochách zeleně 

či v zahradách) může být provedena 
mimořádná deratizace stokové sítě 
v oblasti výskytu. O tuto službu mohou 
požádat příslušné úřady městských 
částí na základě oznámení občanů. 

Deratizace je prováděna na smluv-
ním základě příslušnými odbornými 
fi rmami. K deratizaci jsou používány 
schválené přípravky a je postupováno 
dle standardní metodiky pro provádění 
deratizačních prací. Postup prací při 
deratizaci kontrolují pracovníci Hygie-
nické stanice hlavního města Prahy, na 
které je možno se obracet s případnými 
dotazy.

Poskytovatelé nebankovních půjček 
pokračují v nezákonném jednání

Deratizace v Praze 16 letos nebude

Den Země.Den Země.Den Země.Den Země. V rámci oslav Dne Země opět  V rámci oslav Dne Země opět  V rámci oslav Dne Země opět  V rámci oslav Dne Země opět  V rámci oslav Dne Země opět 
proběhne i v letošním roce ve spolupráci proběhne i v letošním roce ve spolupráci proběhne i v letošním roce ve spolupráci proběhne i v letošním roce ve spolupráci proběhne i v letošním roce ve spolupráci proběhne i v letošním roce ve spolupráci proběhne i v letošním roce ve spolupráci 
se svozovou společností Pražské služby a.s. se svozovou společností Pražské služby a.s. se svozovou společností Pražské služby a.s. se svozovou společností Pražské služby a.s. se svozovou společností Pražské služby a.s. se svozovou společností Pražské služby a.s. se svozovou společností Pražské služby a.s. 
informační kampaň pro veřejnost zaměřená informační kampaň pro veřejnost zaměřená informační kampaň pro veřejnost zaměřená informační kampaň pro veřejnost zaměřená informační kampaň pro veřejnost zaměřená informační kampaň pro veřejnost zaměřená informační kampaň pro veřejnost zaměřená 
na nakládání s odpady. Stánek s prezentací na nakládání s odpady. Stánek s prezentací na nakládání s odpady. Stánek s prezentací na nakládání s odpady. Stánek s prezentací na nakládání s odpady. Stánek s prezentací na nakládání s odpady. Stánek s prezentací na nakládání s odpady. Stánek s prezentací 
bude v pondělí 13. května 2013 v době od bude v pondělí 13. května 2013 v době od bude v pondělí 13. května 2013 v době od bude v pondělí 13. května 2013 v době od 
10.00 do 18.00 hod. umístěn v prostoru 10.00 do 18.00 hod. umístěn v prostoru 10.00 do 18.00 hod. umístěn v prostoru 10.00 do 18.00 hod. umístěn v prostoru 
pěší zóny před nákupním střediskem pěší zóny před nákupním střediskem pěší zóny před nákupním střediskem 
(drogerie TETA) na náměstí Osvoboditelů. 
Informace o třídění odpadů, bioodpadech 
či mobilním sběru nebezpečných odpadů 
a odpovědi na otázky budou podávat 
zaměstnanci prezentovaných společností 
a také zástupci odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy.  
Pod Cukrákem. Rada hl. m. Prahy schválila 
2. dubna návrh na pojmenování tří tunelů, 
které jsou součástí tunelového komplexu 
Blanka, dále dvou mostů a řady ulic. Místopis 
se mění i v Lipencích, kde vznikla ulice 
Pod Cukrákem. Návrh na pojmenování 
této ulice byl předkládán na žádost 
městské části z důvodů dostavby osmi 
rodinných domků, název navrhla městská 
část a místopisná komise hl. m. Prahy jej 
podpořila.
Místní poplatek ze psů. Majitelé čtyřnohých 
miláčků měli do konce března zaplatit 
místní poplatek ze psů na tento rok. 
Sazby a splatnost místního poplatku ze 
psů stanovuje obecně závazná vyhláška 
č. 23/2003 Sb. hlavního města Prahy 
v platném znění. Poplatek byl splatný 
bez vyměření předem,  a to nečiní-li více 
než 600 Kč ročně, nejpozději do 31. března 
každého roku, a činí-li více než 600 Kč 
ročně, ve dvou stejných splátkách, 
nejpozději do 31. března a 31. srpna 
každého roku. Sazba je pro jednoho 
psa v rodinném domě stanovena na 
300 Kč, za druhého a dalšího 600 Kč. 
V ostatních bytových domech zaplatíte 
za jednoho pejska 1500 Kč, za druhého 
a dalšího potom 2250 Kč. Ti, co pobírají 
starobní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký 
důchod bez dalších příjmů, uhradí 
200 Kč za jednoho psa, za druhého a 
dalšího 300 Kč. Právnické osoby, které 
psa užívají k hlídání objektů a jež 
jsou zároveň vlastníkem objektu, uhradí 
za jednoho psa 600 Kč, za druhého a 
dalšího 900 Kč. Obyvatelé Radotína 
mohou poplatek uhradit buď hotově na 
pokladně Úřadu městské části Praha 16, 
náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín 
(přízemí, dveře č. 1), poštovní poukázkou 
prostřednictvím pošty či bezhotovostním 
převodem na účet vedený u České spořitelny, 
a.s., č.ú. 19-2000861379/0800. K identifi kaci 
platby je nutno použít variabilní symbol 
přidělený správcem poplatku. Poštovní 
poukázky k úhradě do termínu splatnosti 
nejsou rozesílány.
Sezona přívozů začíná. Od soboty 
30. března je po zimní přestávce opět 
obnoven provoz př ívozu P5, kter ý 
spojuje severní cíp Císařské louky s oběma 
vltavskými břehy. Zároveň je na přívoz P2 
(V Podbabě – Podhoří) nasazena druhá 
posilová loď pro zvládnutí zvýšeného 
zájmu o tento nejvyužívanější pražský 
přívoz. V Praze 16 funguje linka P6, která 
se plaví mezi Lahovičkami a Nádražím 
Modřany celoročně, v pracovní dny od 
6.40 do 19.00 hodin, v ostatní dny od 8.00 
do 19.00 hodin, interval na požádání dle 
potřeby. Na všech přívozech PID platí Tarif 
Pražské integrované dopravy (pásmo P). 
Použít lze jak jednotlivé přestupní jízdenky 
pro Prahu za 24 nebo 32 Kč, tak i turistické 
a předplatní časové jízdenky. Také je 
možné použít i SMS jízdenky.
Odpoledne pro seniory. Krajské ředitelství 
policie hlavního města Prahy pořádá 
preventivní akci se soutěžemi pro občany 
v seniorském věku. Akce se koná ve středu 
22. května od 13.00 do 16.00 hodin v 
Muzeu Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2, 
a je zaměřena na ochranu života, zdraví 
a majetku před kriminalitou páchanou 
na seniorech. V areálu muzea budou na 
stanovištích připraveny různorodé aktivity, 
například měření krevního tlaku a složení 
tělesného tuku zdarma, křížovka se soutěží 
a závěrečné losování o hodnotné ceny, 
dopravní testy, stanoviště rad a informací 
z oblasti prevence kriminality a cvičení na 
trénování paměti. V kinosále muzea budou 
od 13 hodin probíhat krátké přednáškové 
bloky zaměřené na bezpečné chování 
seniorů ve svých domovech, na ulici,
v dopravě či při kontaktu s cizí osobou. 
Od 15 hodin proběhne přednáška o 
trénování paměti a seniorském vzdělávání. 
V rámci akce je vstup do výstavních 
expozic muzea zdarma.

Příspěvky z rozpočtu Městské části 
Praha 16 mohou být poskytnuty vý-
hradně nestátním obecně prospěšným 
organizacím, fyzickým i právnickým 
osobám a školním klubům pouze 
v případě, jsou-li právnickými osoba-
mi s účetnictvím vedeným samostatně 
od účetnictví školy, působí-li na úze-
mí Radotína v oblastech volného času, 
sportu a kultury.

Grantová komise v letošním roce ob-
držela rekordních 81 žádostí. Jednotlivé 
žádosti posoudila a vyhodnotila, u kaž-
dého projektu pak navrhla, zda a v jaké 
výši bude grant poskytnut. Grant nebyl 
schválen pouze u 20 žádostí, v 61 přípa-
dě byl naopak doporučen.

Částka, která byla mezi jednotlivé 
projekty rozdělena, činí 749 700 Kč, 
což je o 122 tisíc Kč více než v loň-
ském roce. Cílem poskytování grantů 
z rozpočtu Městské části Praha 16 je 
podpora celoroční činnosti subjektů 
a jednorázových volnočasových, spor-

tovních, kulturních a společenských 
akcí určených pro obyvatele této měst-
ské části všech věkových skupin nebo 
prezentujících městskou část. Rado-
tínská radnice se tímto způsobem 
snaží maximálně podpořit programy 
určené dětem a mládeži.

Vypsání grantových řízení nezis-
kovým organizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční záležitostí, 
granty jsou udělovány každoročně již 
od roku 2005 (tehdy se rozdělovalo 
300 tisíc Kč).

Úsek školství, mládeže, TV a kultury 
Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 nyní 
připravuje darovací smlouvy, úspěšní 
žadatelé budou jednotlivě vyzváni 
k jejich podpisu a převzetí. Přehled při-
dělených grantů je zveřejněn na úřední 
desce ÚMČ Praha 16 a na webových 
stránkách Praha16.eu v sekci Městská 
část – Finance, dotace a granty, pod-
nikání – Volnočasové aktivity, sport 
a kultura. 

Na granty o 122 tisíc více

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ


