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SMS zprávy už fungují naostro

Běžná kontrola odhalila hledanou ženu
V úterý 21. října v 14.10 hod. prováděla hlídka městské policie běžnou hlídko-
vou činnost v parku před hotelovým domem mezi ulicemi Vrážská a Věštínská 
v Radotíně. Při kontrole a následné lustraci několika osob zdržujících se v okolí 
fontány na lavičkách vyšlo najevo, že jedna z osob (žena) se nachází v databázi 
osob hledaných Policií ČR. Přivolaná autohlídka Policie ČR si na místě hledanou 
ženu převzala a převezla na MOP Radotín.
Nechtěl zaplatit útratu
Policejní autohlídka prověřovala v pátek 31. října ve 23.30 hod. telefonické 
oznámení kvůli hostovi, který odmítal zaplatit útratu v baru na ubytovně v ulici 
K Výtopně na Zbraslavi. Šlo o muže, který byl viditelně pod vlivem alkoholu 
a dožadoval se další sklenky. Po prokázání totožnosti muž dále odmítal s po-
licisty komunikovat a začal se chovat agresivně, nereagoval na pokyny hlídky 
a snažil se z baru odejít bez zaplacení a strážníky se od sebe pokoušel odstrčit. 
Z tohoto důvodu byly proti muži použity donucovací prostředky, hmaty a chva-
ty. Na místo byla přivolána autohlídka Policie ČR (MOP Radotín). U muže byla 
provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem a naměřenou 
hodnotou 2,54 promile alkoholu v dechu. Na žádost Policie ČR byla přivolána 
Astra 150 (vozidlo určené k převozu opilců) a muž byl odvezen do Protialkohol-
ní záchytné stanice FN Na Bulovce.
Nalezená „kola“
O sobotním odpoledni 15. listopadu ve 14.20 hodin autohlídka MP prověřovala 
oznámení ohledně odloženého jízdního kola v ulici Na Plácku na Zbraslavi. 
Strážníci tam v křoví nalezli „odložený“ bicykl zn. Olpran Patriot modrostří-
brné barvy s odpruženou vidlicí a torzo (rám a vidlici) ještě dalšího, který měl 
sundaná kola a odštípaná lanka brzd a přehazovaček. Oba dopravní prostředky 
byly převezeny na Okrskovou služebnu městské policie do Radotína a po poskyt-
nutí součinnosti ze strany Policie ČR MOP Radotín byl Olpran Patriot vrácen 
majitelce, jíž byl nedávno odcizen.

Od 1. ledna nabývá účinnost zákon, 
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, a který byl publikován ve Sbírce 
zákonů pod č. 140/2014 Sb. 

Touto novelou zákona mimo jiné 
dochází ke zproštění povinnosti pod-
nikatele znovu dokládat obecnímu 
živnostenskému úřadu ty listiny, které 
budou po nabytí účinnosti tohoto zá-
kona uloženy do datového úložiště živ-
nostenského rejstříku, a údaje budou 
nadále aktuální. Jedná se například 
o výpis z evidence rejstříku trestů nebo 
rovnocenný doklad, jde-li o právnic-
kou osobu se sídlem na území mimo 
ČR, čestné prohlášení o bezúhonnosti 
fyzické osoby nebo odpovědného zá-
stupce, je-li občan jiného státu než EU, 
doklad prokazující odbornou způso-
bilost podnikatele nebo odpovědného 
zástupce, doklad prokazující právní 
důvod pro užívání prostor, do nichž 
fyzická nebo právnická osoba umístila 
své sídlo, nebo do nichž je umístěna na 
území České republiky organizační 
složka závodu zahraniční osoby. 

Tyto doklady pak může využívat 
kterýkoliv obecní živnostenský úřad, 
jestliže podnikatel v budoucnu opě-
tovně ohlásí živnost nebo podá žádost 
o koncesi, příp. oznámí změnu, a pří-
slušný doklad nepozbyl platnosti. To 
platí i v případě, pokud doklad bude 
využitelný i pro jiného podnikatele 
(např. v případě doložení odborné 
způsobilosti odpovědného zástupce).

Novelou dochází k úpravě živnos-
tenského rejstříku. Živnostenský rejs-

třík je veřejným 
seznamem. Mezi 
neveřejné údaje 
pat ř í  i  nad á le 
ú d a j  o  p o k u -
tách uložených 
živnostenskými 
úřady a o sankč-
ních opatřeních 
uložených jinými 
správními orgá-
ny v souvislosti 
s podnikáním a údaj o rodném čísle 
fyzických osob zapsaných do živnos-
tenského rejstříku. Nově budou mezi 
neveřejné údaje zařazeny údaje o byd-
lišti fyzických osob na území České re-
publiky, údaje zahraničních fyzických 
osob o bydlišti na území jiného státu 
než Česká republika a údaje o místě 
pobytu zahraniční fyzické osoby na 
území České republiky. Mezi neve-
řejné údaje budou patřit i údaje po 
uplynutí 4 let ode dne, kdy podnikateli 
zanikne poslední živnostenské opráv-
nění. Rovněž uložené dokumenty do 
datového úložiště živnostenského rejs-
tříku budou součástí neveřejné části 
a nesmí být tedy zveřejňovány. Údaje 
z neveřejné části se sdělí pouze podni-
kateli, kterého se týkají, správnímu or-
gánu, který tyto údaje bude potřebovat 
pro výkon své činnosti (např. finanč-
nímu úřadu, České obchodní inspekci, 
ministerstvu vnitra apod.) a dále pak 
v těch případech, kdy to stanoví jiné 
právní předpisy (insolvenční zákon, 
trestní řád atd.).

Dochází též k úpravě prokazová-
ní odborné způsobilosti u vyjmenova-
ných živností, mění se i dosavadní lhůta 
pro provedení zápisu do živnostenské-
ho rejstříku a vydání výpisu z 5 kalen-
dářních dnů na 5 pracovních dnů.

Víčka pro Dominiku
Na začátku listopadu odstartovala 

další sbírka víček na pomoc jednomu 
z radotínských dětí. Sbírku pořádá 
Městská část Praha 16 ve spolupráci 
s Nadačním fondem Algo. Nejde o první 
spolupráci s tímto fondem, minulá sbír-
ka vynesla celkem 41 tisíc korun, díky 
nimž se Janko Feranec dočkal nového 
invalidního vozíku.

Tentokrát jde o Dominiku, 8letou 
slečnu, která trpí juvenilní idiopa-
tickou artrit idou (projevující se 
zánětem, bolestmi a otoky kloubů), 
v jejímž důsledku má již dnes ne-
stejnoměrně dlouhé nohy, její stav 

se bude i nadále zhoršovat. Čekají ji 
i další problémy (vážná skolióza pá-
teře). Onemocnění Dominiku trápí 
hlavně při chladném počasí a na-
máhavém pohybu. Nemůže sporto-
vat, ani se věnovat činnosti, která 
vyžaduje fyzické úsilí. Je ale statečná 
a pravidelně rehabilituje.

Život může dívce ulehčit speciální 
židle do školy a léčebný pobyt v láz-
ních. Židlička už byla zakoupena 
z výnosu sbírky (za cenu 5601 korun) 
a její předání se uskutečnilo v pondělí 
24. listopadu na půdě Základní školy 
Praha – Radotín, kterou Dominika 
navštěvuje. Za Nadační fond Algo 
se setkání zúčastnila Ing. Marti-
na Koutníková, za Městskou část 
Praha 16 starosta  Mgr. Karel Han-
zlík společně s tajemníkem úřadu 
Ing. Pavlem Jiráskem a s ředitelem 
školy Mgr. Zdeňkem Stříhavkou.

Sbírá se ale dál. Je potřeba přibližně 
dalších 15 tisíc korun na ozdravný 
pobyt. Sbírají se víčka z PET lahví (od 
mléka, džusů, šťáv, limonád, nikoliv od 
šamponů a aviváže), která se následně 
vykupují za cenu 5,50 Kč za kilogram. 
Víčka můžete nosit na sběrná místa 
označená logem „Sbírka víček pro Do-
miniku“, která najdete ve všech budo-
vách Úřadu městské části Praha 16 a na 
dalších místech uvedených na webu 
Praha16.eu (sekce Městská část – Zdra-
votnictví a sociální služby). Přispět 
však můžete i konkrétní částkou na účet 
Nadačního fondu Algo vedený u České 
spořitelny, číslo účtu je 4999042/0800, 
variabilní symbol 888. Všem, kdo po-
máhají, děkujeme!

Sběrná místa
Úřad městské části Praha 16 (Václava Balého 23/3, náměstí Osvoboditelů 21/2a,
náměstí Osvoboditelů 732 a Sídliště 1600) 
Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín
Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha-Radotín
Kulturní středisko, „U Koruny“, náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín
Místní knihovna Radotín, Loučanská 1406/1a, Praha-Radotín
Mateřská škola Praha-Radotín (náměstí Osvoboditelů 1367, Sídliště 1100,
Býšovská 1251 a náměstí Osvoboditelů 1368) 
Školní jídelna Praha-Radotín, Loučanská 1112/3, Praha-Radotín
Zdravotnické zařízení Radotín (poliklinika), Sídliště 1100, Praha-Radotín
Algotech, s.r.o., FUTURAMA Business Park, Sokolovská 668/136, Praha 8
Atoda Telemarketing, s.r.o., Čechova 1, České Budějovice
Channel Crossings, jazyková škola, Vrážská 238, Praha-Radotín
Mateřská škola Velká Chuchle, Na Cihelně 46/17, Praha-Velká Chuchle
Radotín Fitness, Vrážská 1562/24a, Praha-Radotín
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího, U Národní galerie 472, 
Praha-Zbraslav
Základní škola Františka Kupky, Františka Kupky 350, Dobruška
Základní škola Praha-Lipence, Černošická 168, Praha-Lipence
Základní škola Vladislava Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav

Úřadu MČ Praha 16 na adrese Václava 
Balého 23/3, Praha – Radotín nebo 
elektronicky prostřednictvím datové 
schránky (datová schránka: ntsbt5z), 
př ípadně na e-mai lovou adresu
elpodatelna@praha16.eu. 
Jak taková zkouška probíhá? 

Při přijetí registrace je nahlášené-
mu telefonnímu číslu doručena tzv. 
registrační SMS zpráva, u které je 
nutno zpětně potvrdit přijetí, čímž je 
potvrzeno správné zadání do systému 
vyrozumívání. Během následujících 
pravidelných zkoušek bude na re-
gistrované telefonní číslo doručena 
informační SMS zpráva o právě pro-
bíhající zkoušce spojení, jejímž cílem 
je prověřit funkčnost, resp. správnost 
zaregistrovaných kontaktů.

Formulář Povodňového plánu nemo-
vitostí, ve kterém mají možnost občané 
uvést až tři telefonní čísla pro vyro-
zumívání, obsahuje nejen kompletní 
kontaktní údaje na Povodňovou komisi 
Městské části Praha 16, ale například 
i obecné zásady chování při povodni 
nebo v případě vyhlášení evakuace. 

Formulářem Povodňového plánu 
vlastníka nemovitostí se snaží radotín-
ská radnice usnadnit svým občanům 
splnění zákonné povinnosti, kterou jim 
ukládá ustanovení § 71 odst. 4 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně-
kterých zákonů (vodní zákon). Vlast-
níkem se v tomto případě rozumí jak 
právnická osoba, tak i fyzická osoba. 
V případě, že tuto povinnost nesplní 
občan, dopouští se tak přestupku dle 
ustanovení § 121 odst. 2 písm. a) vodní-
ho zákona a je možné mu uložit pokutu 
dle ustanovení § 121 odst. 5 písm. a) až 
do výše 100 000 Kč. V případě, že tuto 
povinnost nesplní právnická nebo pod-
nikající fyzická osoba, dopouští se pak 
správního deliktu dle ustanovení § 125f 
odst. 2 písm. a) vodního zákona a je 
možno v tomto případě uložit pokutu 
dle ustanovení § 125f odst. 5 písm. a) až 
do výše 100 000 Kč. 

V oblasti Radotína bylo záplavové 
území stanoveno vodoprávním úřa-
dem (v současné době zařazeném pod 
Odborem životního prostředí MHMP) 
doposud platným opatřením vydaným 
dne 21. srpna 2003 pod č.j.: MHMP-
118671/2003/VYS/Po/Ku. Změnu 
záplavového území může tento úřad 
stanovit na základě návrhu správce 
vodního toku, Povodí Vltavy, s. p. Pro-
zatím platí záplavové území stanovené 
výše uvedeným opatřením a je nutné 
ho respektovat se všemi právními dů-
sledky, tj. i povinností mít zpracované 
povodňové plány a provádět jejich 
aktualizaci. Výše uvedené ustanovení 

vodního zákona stále platí i pro obyva-
tele za linií protipovodňových zábran, 
vzhledem k tomu, že takto „ochráněné 
území“ je stále zákonem bráno jako zá-
plavové území. V Radotíně jde hlavně 
o oblast Na Benátkách. 

O povinnosti mít povodňový plán 
nemovitosti jsme již opakovaně ve-
řejnost informovali jak na stránkách 
Novin Prahy 16, tak i na webových 
stránkách Městské části Praha 16. Je 
až s podivem, že po nedávných zku-
šenostech z povodně, která Radotín 
potkala v červnu 2013, jen velmi malá 
část zaplavených, resp. postižených, 
má zájem mít aktuální a rychlé in-
formace přímo od „své“ Povodňové 
komise Městské části Praha 16, a nejde 
zde přehlédnout i neplnění povin-
nosti danou zákonem. 

Odevzdání vyplněného Povodňo-
vého plánu nemovitosti a zařazení 
do systému vyrozumění může být 
v případě poskytování f inanční 
pomoci ze strany Městské části 
Praha 16 v případě povodně jednou 
z podmínek pro přidělení financí. 
Kde formulář najít?

Formulář povodňového plánu pro 
vyplnění je možné si fyzicky v tištěné 
formě vyzvednout přímo na poda-
telně Úřadu městské části Praha 16, 
v elektronické podobě je na webových 
stránkách www.praha16.eu v sekci 
Městská část – Bezpečnost a krizové 
řízení – Krizové řízení – Povodně – Po-
vodňový plán.  

Na uvedených místech je pro již za-
registrované připraven formulář změn 
pro vyrozumění, který je vhodné 
vyplnit, pokud je třeba změnit či do-
plnit nové telefonní číslo pro zasílání 
informačních/varovných SMS zpráv. 

Je možno využít i služeb Mobilní 
radnice, která je nabízena jednak seni-
orům od 75 let, tak i handicapovaným, 
kdy pracovník Úseku krizového řízení 
a vymáhání pohledávek Kanceláře 
úřadu poradí a pomůže s vyplnění 
formuláře v místě bydliště. Službu 
mobilní radnice je možno si vyžádat 
na telefonu: 234 128 201 či na e-mailu: 
mobilniradnice@praha16.eu. 

V př ípadě ja k ých kol iv nejas-
ností ohledně Povodňového plánu 
nemovitostí se můžete obracet na 
Úsek krizového řízení a vymáhá-
ní pohledávek Kanceláře úřadu na 
telefonu 234 128 230 a na e-mailu 
krize@praha16.eu, kde vám velmi rádi 
zodpovíme případné dotazy, poradíme 
či pomůžeme s vyplněním formuláře. 
Děkujeme za spolupráci všem, kteří 
jste již odevzdali Povodňové plány své 
nemovitosti.

Nová světla
pro Výpadovou
Přibližně pět let poté, co bylo přislí-

beno rozšíření veřejného osvětlení do 
„malé“ Výpadové, tedy na příjezdovou 
cestu k bytovým domům u řeky, se letos 
podařilo tuto akci začlenit mezi inves-
tiční akce plně hrazené Městskou částí 
Praha 16.

Díky dobrému hospodaření bude 
možné ještě v tomto roce finančně 
zajistit jak vybudování nové osvětlo-
vací větve, tak i rekonstrukci chodníku 
v této ulici.

Do výběrového řízení na dodavatele 
se přihlásily čtyři firmy, nejnižší nabíd-
ku podala firma Strabag a.s. Vzhledem 
k tomu, že však v jejím rozpočtu nebyly 
započítány ceny za průzkumné a pro-
jektové práce, realizační dokumentaci, 
autorský dozor a inženýrskou činnost, 
byla firma ze soutěže vyloučena. Nej-
nižší kompletní nabídku (konkrétně 
1,73 mil. Kč bez DPH) podala firma 
MIKU, na dalších místech skončily 
Albet stavební s.r.o. a EKIS, spol. s r.o.

S vítězem byla podepsána smlouva 
25. listopadu, šest dní nato, v pondělí 
1. prosince, si firma převzala staveniště. 
Ukončení prací je předběžně naplánová-
no na 9. ledna 2015, vše ale bude záviset 
na klimatických podmínkách. Poklád-
ka kabelů totiž není možná, jakmile tep-
lota klesne pod 5 °C. V takovém případě 
by mohlo dojít k poškození izolací. Sice 
je případně možné použít nahřívání, to 
však práci komplikuje, proto by se mu 
firma ráda vyhnula.

Během výstavby by zde neměla 
být žádná výrazná dopravní opatření, 
jednosměrný provoz bude zachován, 
pouze se mírně zúží vozovka. K zasle-
pení ulice při jejím výjezdu u areálu 
Brudry by mělo dojít pouze na pár ho-
din – v době, kdy zde bude jeřáb zvedat 
panely; konkrétní termín by měl být 
ještě upřesněn.

A jaký bude výsledek? V ulici přibu-
de 10 nových světel a zároveň dojde ke 
kompletní rekonstrukci chodníku, kte-
rý je zde pouze po jedné straně. Lampy 
se rozsvítí poté, co stavba úspěšně pro-
jde kolaudací a osvětlení si převezme 
firma Eltodo.

Městská část Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík (ODS) – starosta
Mgr. Miroslav Knotek (ODS) – 
1. zástupce starosty
Ing. Milan Bouzek (ODS) –
2. zástupce starosty
Ing. Petr Binhack (ODS) – radní
Ing. Jan Farník (ODS) – radní 
Městská část Praha – Lipence
Michal Popek (Pro Prahu) – starosta
Ing. Miroslav Čížek (ODS) – 
zástupce starosty
JUDr. Jan Kerbach (Pro Prahu) – radní
Ing. Pavel Rulík (Pro Prahu) – radní
Ing. Blanka Stará (ODS) – radní
Městská část Praha – Lochkov
Ing. Jiří Rendl
(Sdružení Lochkov 2014) – starosta
Eva Filipová (Sdružení Lochkov 2014) – 
zástupkyně starosty
V MČ rada volena není, funguje 15členné 
zastupitelstvo
Městská část Praha – Velká Chuchle
Stanislav Fresl (ODS) – starosta
Martin Šimek (TOP 09) –
1. zástupce starosty 
Ladislav Kadeřábek (Chucheláci
trochu jinak) – 2. zástupce starosty
V MČ rada volena není, funguje 
9členné zastupitelstvo
Městská část Praha – Zbraslav
Ing. Zuzana Vejvodová
(100pro Zbraslav) – starostka
Mgr. Michaela Bernardová
(100pro Zbraslav) – zástupkyně starostky
Bc. Filip Gaspar (100pro Zbraslav) –
zástupce starostky
Mgr. Zuzana Wildová
(100pro Zbraslav) – radní
Ondřej Šlocar (100pro Zbraslav) – radní

Nová vedení


