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Sezóna na Biotopu zahájena
z Radotína a blízkého okolí.
Děti i dospělí si mohli vyzkoušet
střelbu z laserových pušek, jízdu na pad-

dleboardu či koňském hřbetě, vyrobit si
něco pěkného na památku, vystřelit si

z velkého praku, zastřílet si na lakrosovou branku a mnoho dalších atrakcí.
Během celého odpoledne na pódiu
hrály k dobré pohodě kapely Nolem,
Harry Band a Petr Kalandra
memory band.
Celá akce byla velmi příjemná a odhadem se jí zúčastnilo cca 400 návštěvníků.
Nelze si než přát, aby se léto
rychle ukázalo a ohřálo vodu
Biotopu na příjemnou koupací teplotu.
Další akcí, kterou Radotínská o.p.s. připravuje ve spolupráci se Základní školou Praha - Radotín, je již 3. ročník
dětského triatlonu chystaný na středu
29. června.

Policie analyzovala vývoj
kriminality v metropoli
V roce 2015 bylo na území hl. m. Prahy
spácháno celkem 64 095 trestných činů,
což představuje ve srovnání s předchozím rokem pokles o 7 733 skutků tj.
o 10,77 %. Jedná se přitom o nejnižší počet zjištěných trestných činů od roku 1991.
Po přepočtu kriminality na 10 tis.
obyvatel (tzv. index kriminality) je hlavní město dlouhodobě nejvíce zatíženo.
Podíl Prahy na celkové kriminalitě v ČR
se pohybuje kolem jedné čtvrtiny a v roce 2015 představoval 26 %.
Na rozdíl od ostatních regionů ČR je metropole charakterizována zcela specifickými kriminogenními faktory.
Mezi objektiv ní fa ktor y
patří zejména vysoká hustota obyvatelstva, charakter
hospod á řské st r u k t u r y,
rozsáhlá obchodní síť, značný počet
soukromých podniků, velikost a kvalita
infrastruktury, kumulace orgánů státní
správy, intenzita cizineckého ruchu,
soustředění historických památek atd.
K subjektivním příčinám kriminality lze zařadit především velkoměstskou anonymitu pachatelů trestné
činnosti, rizikové skupiny části mládeže a množství příležitostí k páchání
trestné činnosti. Výše popsané kriminogenní faktory se promítají v podstatě
do všech statisticky sledovaných druhů
trestné činnosti, nejvýrazněji pak u tzv.
majetkové pouliční kriminality (např.
kapesní krádeže, krádeže na osobách,
krádeže věci z automobilů aj.).
V roce 2015 pražská policie objasnila
celkem 16 227 trestných činů, což je
sice o 1 393 trestných činů méně než

v roce 2014, ale vzhledem k poklesu
celkové kriminality překročila celková
objasněnost hranici 25 %. Z celkového
počtu 16 227 objasněných trestných
činů bylo ve zkráceném přípravném řízení realizováno celkem 5 553 trestných
činů a stíháno 5 066 osob.
Pro trestnou činnost policisté stíhali
nebo vyšetřovali celkem 12 710 osob,
z nichž bylo 2 189 žen a stejný počet
cizinců. Ti tvoří 17,2 % z celkového
počtu stíhaných osob. Pro
s r ov n á n í l z e u vé s t , ž e
v České republice tvoří cizinci 7,1 % všech stíhaných
osob. Více jak polovina
pachatelů trestné činnosti
byla již v minulosti stíhána pro úmyslnou trestnou
č i n no s t (re c id i v i s t é) .
Podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, pražská policie stíhala
celkem 48 právnických osob. V celé
České republice bylo přitom za loňský
rok stíháno 291 právnických osob.

Praha 16 mezi nejbezpečnějšími místy
Z „Analýzy pocitu bezpečí 2015“,
kterou si zadalo Hlavní město Praha,
vyplynulo, že naše část metropole je
subjektivně druhou nejbezpečnější
lokalitou hlavního města: předstihla
ji jen Praha 22, o jedno procento.
V městských částech šestnáctky se
zcela či spíše bezpečně cítí 97 % tázaných (celopražský průměr je 89 %).
Kompletní informace o výsledcích
studie přinesly NP16 v čísle 2/2016.

Holčičce bylo špatně, přesto ji matka nechala samotnou

V pondělí 2. května 2016 v 14.15 hod. prověřovala autohlídka městské policie
oznámení z tísňové linky 156, že z domu v ulici Vrážská v Radotíně volá o pomoc holčička, která se nachází na balkoně a má přesně nezjištěné bolesti. Hlídka
po příjezdu na místo zahlédla v otevřeném okně ve 2. patře holčičku, která volá
o pomoc. Vzhledem ke skutečnosti, že celý dům byl opatřen kovovým lešením
a hrozilo zde nebezpečí z prodlení (ohrožení života či zdraví dítěte), neboť holčička volající o pomoc se pokoušela otevřeným oknem vlézt na předmětné lešení,
a tudíž hrozilo nebezpečí pádu cca z 20 metrů, strážníci neprodleně využili krajní nouze a ihned se po lešení dostali k volající dívce. Holčička byla dotazována
na důvody svého chování; strážníkům sdělila, že od 11.00 hod. se sama nachází
v uzavřeném bytě, v němž ji uzamkla matka. Dále uvedla, že má silné bolesti
v oblasti břicha, v důsledku čehož zvrací, a také má veliký hlad. Z uvedených
důvodů byla na místo neprodleně přivolána Zdravotnická záchranná služba
hl. m. Prahy a hlídka Policie ČR. Protože v dané věci vzniklo podezření na zanedbání výchovy dítěte, byl ze strany strážníků telefonicky zkontaktován OSPOD
(orgán sociálně právní ochrany dětí), který na místo ihned vyslal kurátorky pro
děti a mládež. Strážníci využili místní znalosti a zkontaktovali majitele domu,
který neprodleně zajistil otevření bytu, ve kterém se plačící holčička nacházela,
náhradními klíči. Následně se dostavila také matka holčičky, která na dotaz
strážníků, proč zanechala svou dceru samotnou a uzamčenou v bytě, i když jí
byly známy skutečnosti o jejím zdravotním stavu, uvedla, že si potřebovala vyřídit nějaké osobní záležitosti a z důvodu špatného zdravotního stavu své dcery jí
byla nucena zanechat v bytě. Zasahující záchranáři provedli zdravotní prohlídku
holčičky a neshledali žádné známky zranění ohrožující život či zdraví. Strážníci
poté poskytli součinnost kurátorkám pro děti a mládež při převozu holčičky na
preventivní odborné lékařské vyšetření do Zdravotního střediska v Radotíně. Celá
událost byla po řádném zadokumentování předána k dořešení OSPOD působícím
pod Úřadem městské části Praha 16 a Policii ČR.
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Kdy lze vypovědět smlouvu
s podomním obchodníkem
Energetický zákon umožňuje od
1. ledna 2016 vypovědět smlouvy
o dodávce energií uzavírané na dálku
či s podomním prodejcem ve lhůtě do
15 dnů od zahájení dodávek.
Někteří dodavatelé tvrdí, že výpověď
takové smlouvy může být podána až po
zahájení dodávek, ne dříve. Energetický
regulační úřad ale vykládá ustanovení
zákona tak, že výpověď je možné podat
již od uzavření smlouvy.
„Dodavatelé energií bohužel často
místo plnění svých zákonných povinností hledají cesty, jak se jim vyhnout
nebo je obejít. Vymýšlí nejrůznější kličky, kterými spotřebitele krátí na jejich právech.
Jednou z nich je i nesmyslný
výklad počátku lhůty pro výpověď smlouvy,“ komentuje
situaci Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu.
Již před novelou energetického zákona bylo možné
odstupovat od smluv uzavíraných bez současné fyzické
přítomnosti dodavatele a spotřebitele (tzv. distančních
smluv) a od smluv uzavíraných mimo obvyklé obchodní prostory. Jde o smlouvy sjednané
například prostřednictvím internetu
či telefonu a o smlouvy uzavřené s podomním či pouličním prodejcem. Od
takových smluv je možné odstoupit
ve lhůtě 14 dnů od jejich uzavření.
Smlouva se tím ruší od počátku.
Od 1. ledna 2016 přibyla ještě

možnost ukončit distanční smlouvy
a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory i výpovědí podanou ve
lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek.
Spornou se ukázala otázka, od kdy je
možné smlouvu vypovědět. Někteří
dodavatelé totiž odmítají výpověď od
zákazníků přijmout s tím, že může být
podána až po zahájení dodávek.
Energetický regulační úřad vydal
28. dubna 2016 stanovisko, že lhůta pro
podání výpovědi smlouvy uzavřené na
dálku či s podomním obchodníkem běží
ode dne uzavření smlouvy, i když energetický zákon výslovně neuvádí
počátek lhůty pro podání výpovědi. Stejný názor má i Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Lhůta končí 15. den po
zahájení dodávky. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná
běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení
výpovědi dodavateli. „Dodavatel v tomto případě nemůže
vůči spotřebiteli uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy žádnou sankci,
tedy například smluvní pokutu či poplatek za ukončení
smlouvy,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
„Jsme rádi, že Energetický regulační
úřad vyložil počátek výpovědní lhůty
stejně, jako ho vykládáme od počátku
my. Jiný výklad by byl nejen nelogický,
ale zhoršil by i postavení spotřebitelů,
což jistě nebylo účelem novely energetického zákona.“

Vzpomínka na oběti válek
Památku padlých, kteří obětovali své
životy ve dnech Květnového povstání
českého lidu v roce 1945, ale i těch, co bojovali za svobodu a padli v průběhu obou
světových válek, uctili zástupci radotínské radnice v pátek 6. května odpoledne.
Pietní akt se tradičně konal u pomníku v parku na náměstí Osvoboditelů a projev úcty k hrdinům
bojů vyjádřili zástupci Rady městské
části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík,
Mgr. Miroslav Knotek a Ing. Petr Binhack i Úřadu městské části Ing. Pavel
Jirásek a Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.
K památníku byly položeny dva
věnce se stuhami v národních barvách, tichá vzpomínka probíhala pod
vlajícími českými vlajkami.
Na počest všech padlých v bojích
přímo v Radotíně byly již ten den
dopoledne umístěny věnce též ke všem
dalším památníkům, pomníčkům
a válečným hrobům.

Žáci zkoumají životní
prostředí v okolí školy
Jak zdravé či nezdravé je prostředí
v okolí školy, zkoumají sedmáci ze Základní školy Praha - Radotín. Zapojili se
do projektu „Mikroklima okolí školy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec.
Do konce školního roku budou prověřovat stav ovzduší, zeleně a vody na křižovatce ulic Výpadové a Václava Balého
a u cementárny. Tyto kritické lokality vybrali žáci podle vlastního uvážení i průzkumu názorů mezi obyvateli.
Žáci jsou v projektu rozděleni do skupin představujících vědecké týmy.
Pod vedením učitelek
Mgr. Marie Ouhledové
a Mg r. Da n iely Nové
pracují převážně v terénu
na praktických úkolech, s výzkumnými pomůckami a přístroji.
Za sebou mají vícedenní experiment
měření prašnosti vzduchu pomocí
Petriho misek s krémem. „Pokus nám
komplikovalo počasí, ale výsledky
jsme získali. Děti porovnávaly různě
znečištěné vzorky krému nasbírané na
několika místech. Mluvili jsme o tom,
jaké škodliviny se v krému usadily, jaké

jsou jejich zdroje v městském prostředí
i jaké potíže způsobují,“ shrnuje chemikářka Daniela Nová.
Žáky čeká ještě celá řada pokusů, mj.
zkoušky vsakování na různých typech
povrchů, zkoumání vodního cyklu,
mapování zón zeleně či teplotních poměrů. Výsledky s návrhy žákovských
řešení na zlepšení životního prostředí
se na konci školního roku zveřejní na
stránkách školy, webových stránkách
projektu a představí se také
úřadu MČ.
Průběžně můžete práci
dětí a jejich fotografie sledovat na webových stránkách
projektu http://www.mestodokapsy.cz. Můžete zde
sami okomentovat výsledky i se
zapojit do diskusního fóra.
Projekt realizuje na 15 pražských školách 01/71 ZO ČSOP Koniklec, o. p. s.
Finančně jej podporuje hl. m. Praha.
Díky podpoře získává škola zdarma pomoc ve formě pomůcek, metodických
a informačních materiálů, pracovních
listů a také asistencí lektorů.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná ve středu 22.6.2016 od
17.00 hod. v radotínském Kulturním středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Volné místo. Úřad městské části Praha 16
vyhlásil výběrové řízení na obsazení volné pracovní pozice: referent/referentka
Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů Odboru občansko správního
Úřadu městské části Praha 16, a to
s nástupem do pracovního poměru od
1.7.2016. Zájemci mohou podat své
přihlášky v termínu do 20. června 2016
do 12.00 hodin. Bližší informace jsou
k dispozici na Praha16.eu v odkazu
Úřad – Volná místa, na úřední desce
i na informačních tabulích v Radotíně.
Změna bydliště u podnikatelů. Upozorňujeme občany-podnikatele, kteří si
vyřizují nový občanský průkaz z důvodu
změny bydliště na Odboru občansko
správním Úřadu městské části Praha 16,
aby se nezapomněli zastavit na Odboru
živnostenském, který sídlí ve stejné
budově (náměstí Osvoboditelů 21/2a,
Praha-Radotín), a ohlásili změnu sídla.
To neplatí pro ty, kteří si již v minulosti
zadali do ohlášení požadavek, že adresa
sídla bude vždy shodná s bydlištěm. Pokud má však občan – podnikatel bydliště
na adrese ohlašovny úřadu, je povinen
vždy provést změnu sídla. Správní poplatek je 100 Kč.
Nový autobus v Lipencích. Od 20.6.2016
se plánuje zavedení nové minibusové linky č. 243 v trase Kazín – Lipence – Dolní
Černošice. V provozu bude v pracovní
dny cca od 5.30 do 20.00 hod. a bude
jezdit v základním intervalu 30 minut
ve špičkách a 60 minut v ostatních
obdobích. Spoje budou obousměrně
navazovat na spoje linky 241. V úseku
Lipence – Dolní Černošice bude interval
v odpolední špičce 60 minut. Linku 243
bude provozovat dopravce Martin Uher
s novým nízkopodlažním minibusem
(všechny spoje linky budou garantovaně
nízkopodlažní). Podrobnější informace
budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 16.
Úplná uzavírka Na Baních. Z důvodu
celoplošné opravy povrchu komunikace
se předpokládá v termínu od 15.7. do
22.8. úplná uzavírka v ulici Na Baních
(v úseku: Nad Kamínkou – Strakonická). Práce budou rozděleny do dvou
etap. V první etapě od 15.7. do 7.8. bude
uzavřen úsek od ulice Nad Kamínkou
po konečnou BUS MHD (linka 129), ve
druhé etapě od 8.8. do 22.8. úsek od konečné BUS po ulici Strakonická. V rámci
této akce dojde i ke změnám vedení trasy
linek BUS MHD a VHD a ke zrušení
a přemístění zastávek. Bližší informace
budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 16. Zhotovitelem stavby
bude ČNES dopravní stavby a.s.
Závod uzavře ulice Prahy 13 a 16. Z důvodu pořádání sportovní akce „Závod
automobilů do vrchu“ dojde ve dnech
25. června od 8 do 18 hodin k úplné
uzavírce ulic Na Cikánce a K Zadní Kopanině, v úseku: K Cementárně – začátek
obce Zadní Kopanina. Objížďka je vedena
obousměrně po trase: K Zadní Kopanině –
K Austisu – Ke Smíchovu – K Lochkovu –
Ke Slivenci – Cementářská – K Cementárně – Na Cikánce. Provoz BUS MHD
zůstane na dotčených komunikacích
zachován. Pořadatelem akce je Sdružení
českého autosportu.
Czech Bigman na Strakonické. Z důvodu
konání cyklistické části mezinárodního závodu v dlouhém triatlonu „Czech
Bigman“ bude 9. července uzavřen jízdní
pás v ulici Strakonická pro směr do centra
Prahy, a to v úseku: Na Baních – přemostění do Malé Chuchle. Objížďka je vedena
po trase Strakonická – Na Baních – Elišky
Přemyslovny – Zbraslavské náměstí a dále
na Komořany po trase Žitavského – most
Závodu Míru – Komořanská; pro směr
do centra je možné využít Pražský okruh
nebo trasu K Přehradám – Strakonická
(odbočovací pruh) – Výpadová – Přeštínská – Radotínská – Mezichuchelská – nadjezd nad Strakonickou – Strakonická. Pořadatelem akce je společnost R TEAM.
Prázdninový provoz knihovny. Od
1. července do 31. srpna bude Místní
knihovna Radotín otevřena vždy v pondělí a ve čtvrtek, otevírací doba v tyto dny
zůstává 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin.

