
Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce:
»  V letošním roce bude rozděleno 1,1 miliardy korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové
    domy v Praze.
»  Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeb
   (energie) o min. 20 % (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
»  Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
»  Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
»  Jednoduchá administrativa programu – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
»  Rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace,
   3 týdny na vyplacení dotace.
»  Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické 
    parametry.
»  Výše dotace u rodinných domů až 50 %, u bytových domů až 20 % z výdajů, maximální výše podpory u rodinných
   domů je 5 milionů Kč, u bytových 10 milionů Kč.
»  Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je
   zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (to se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku
   a zajištění odborného technického dozoru).
»  Kompletní podmínky najdou žadatelé od 1. dubna 2015 na stránkách programu www.novazelenausporam.cz.
»  Žádosti mohou žadatelé podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015 do 12.00 hodin tamtéž.
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je úkol jasný – sanovat a zpevnit mos-
tové těleso i zábradlí. 

Podstatně větší stavbou bude Místo 
u řeky, které by mělo změnit podobu 
okolí lávky přes Berounku mezi vy-
ústěním potoka a bývalým zahrad-
nictvím. Oproti původní představě je 
projekt propojení náměstí Sv. Petra 
a Pavla s řekou posunut o přibližně 
8 metrů proti proudu. To proto, že 
musí ponechat prostor pro nový most, 

který by se měl během příštího či po 
něm následujícího roku zbudovat 
vedle toho stávajícího. Zahrne však 
navíc i úpravu náplavky u potoka. 
A jak by to mělo do konce podzi-
mu u lávky vypadat? Náměstí mezi 
školou a kostelem se propojí s cyk-
lostezkou velkou otevřenou vyhlíd-
kou, která bude sestupovat směrem 
k řece ve třech terasách. Na první by 
se měly odehrávat společenské akce 
a trhy, druhá, s lavičkami by měla 
být odpočinková, třetí se již propojí 
s cyklostezkou a bude plnit i funkci 
informační plochy.

Samotnou cyklostezku čeká její 
protažení – na Rymáni se ve směru 
od Černošic protáhne až k „panelce“ 
a dostane asfaltový povrch. Tady bude 
výběrové řízení vyhlášeno až po uza-
vření nájemní smlouvy k pozemku, 
který leží pod částí cyklotrasy.

Hotový je i projekt rekonstrukce ur-
nového háje. Ten by měl získat bezba-
riérový přístup a pohodlnější cesty. 

Developer Centra Radotín, firma 
VCES, již dodala přislíbenou pro-
jektovou dokumentaci pro výstavbu 
nového parkoviště v ulici Na Betonce. 
To by mělo do budoucnosti nahradit 
rezidentům parkovací plochu v místě 
chystané bytové výstavby. 

Projektová dokumentace se zpra-
covává i pro krytý bazén plánovaný 

v areálu školy, ten by se však začal sta-
vět nejdříve za rok. Dotace je naopak 
schválena pro rozšíření školní jídelny. 
Na přístavbu školy jako takové, která 
je naplánovaná nad zadním pavilónem 
II. stupně, prozatím peníze nejsou.

Projektantům se bude zadávat také 
příprava dokumentace výstavby nové 
hasičské zbrojnice pro JSDH Radotín 
v místě bývalé mateřské školy, tzv. 
„dřeváku“. 

Od tepelného auditu budov by se 
měly odvíjet i žádosti 
o dotace (tentokrát 
ze Státního fondu ži-
votního prostředí) na 
zateplení knihovny, 
kulturního střediska, 
kina, základní školy, 
domu s pečovatelskou 
službou Na Benátkách 
a st ropů mateřské 
š koly  na  ná mě s t í  
Os vobod i te lů .

Stavba, u níž je 
investorem Hlavní 
mě s to  P r a h a ,  a l e 
pro radotínské je asi 

nejdůležitější ze všech, je doplňování 
technické vybavenosti, hlavně kana-
lizace. Probíhající etapa v Otínské 
ulici má dokončení naplánováno na 
letošní červen a je předpoklad, že 
se ještě v tomto roce podaří zahájit 
práce v ulici Lošetické. Zda k tomu 
opravdu dojde, záleží na tom, jak 
rychle se investorovi podaří stavbu 
připravit, peníze v rozpočtu však jsou 
již vyčleněny.

Další městskou investicí, pro niž 
Městská část Praha 16 zpracovávala 
projektovou přípravu, budou proti-
povodňová opatření v Šárově kole. 
V nejbližší době by Praha měla vy-
psat výběrové řízení. Zde ale zatím 
není v rozpočtu hl. m. Prahy zcela 
konkrétně delimitovaná částka na 
její realizaci. „Budeme se snažit 
za podpory pověřené radní hl. m. 
Prahy RNDr. Plamínkové vyzískat 
z rozpočtovaných více jak 200 mil. 
Kč určených na financování dopl-
ňování a rozšiřování ochrany před 
povodněmi neochráněných lokalit 
na území hl. m. Prahy, částku na 
rea l izaci ochrany právě Šárova 
kola,“ přibližuje radotínský starosta 
Mgr. Karel Hanzlík. 

Zpracovává se i projekt pro ochranu 
oblasti na Rymáni, která by měla být 
řešena částečně valem, částečně zdí. 

Co se letos vybuduje v Radotíně

Zraněný opilec
Při běžné hlídkové činnosti prováděné 9. dubna na náměstí Osvoboditelů v Ra-
dotíně spatřila ve 20.30 hod. autohlídka na lavičce před obchodním centrem 
Berounka muže, který vykazoval zjevné známky silné opilosti – byl při vědo-
mí, ale nebyl schopen chůze a velmi špatně komunikoval,  měl pohmožděnou 
hlavu v oblasti čela a silně krvácel z poraněného rtu. Na základě zjištěného 
zdravotního stavu byla na místo ihned přivolána ZZS hl. m. Prahy. Orientační 
dechovou zkouškou na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu bylo u muže na-
měřeno 3,11 promile alkoholu v dechu. Zraněný muž byl následně převezen ZZS 
hl.m. Prahy na traumatologické oddělení FN v Motole.

Na útěku z diagnostického ústavu
Pěší hlídka zpozorovala 10. dubna v 7.05 hod. při běžné hlídkové činnosti v ulici 
U Starého stadionu v Radotíně mladou ženu, kterou již z minulosti dobře znala 
a o níž měla, dle veřejně dostupné evidence celostátního pátrání Policie ČR,  
informace, že je od 9.4.2015 pohřešovaná. Hlídka mladou ženu vyzvala k pro-
kázání totožnosti; napoprvé uvedla, že žádné osobní doklady nevlastní a údaje 
k možnému ověření své totožnosti si nepamatuje. Pak sdělila údaje, na jejichž 
základě byla provedena lustrace v databázi osob hledaných Policií ČR s pozi-
tivním výsledkem. Mladá nezletilá žena (chovankyně diagnostického ústavu 
na útěku) po zákonném poučení následovala hlídku na nedalekou okrskovou 
služebnu Městské policie hl. m. Prahy, kde si jí následně převzala Policie ČR 
k přijetí dalších opatření.

Poctivý nálezce notebooku
Autohlídce Městské policie hl. m. Prahy Radotín předal 12. dubna v 9.00 hod. 
v ulici U Včely na Zbraslavi poctivý nálezce tašku s notebookem Lenovo 
IdeaPad včetně příslušenství s tím, že ji poblíž nalezl zapomenutou na veřejné 
lavičce. Strážníkům se podařilo následně získat informace o majiteli, kontakto-
vat ho a vyrozumět o nálezu. Šťastný majitel si ještě týž den notebook převzal na 
okrskové služebně v Radotíně. 

E-Aukce pro občany 
a podnikatele

elektřiny a plynu (u elektřiny 30,84 % 
a u zemního plynu 22,17 %). U pod-
nikatelů (zejména místní živnostníci) 
bylo dosaženo neuvěřitelné průměrné 
úspory - u elektřiny přes 
50 % a u plynu okolo 20 % 
(např. podnikatel z Ra-
dotína při měsíční záloze 
60 785 Kč ušetřil za elektři-
nu za rok 140 220 Kč a při 
měsíční záloze 10 000 Kč 
ušet ř i l za plyn za rok 
33 295 Kč. Dohromady tedy 
díky e-Aukci zaplatil za jeden 
rok celkem o 173 515 Kč méně!).

V loňském roce byla e-Aukce opa-
kována a výsledky opět mile překva-
pily: všichni přihlášení dosáhli úspory 
nákladů, a to u obou soutěžených 
komodit. V případě elektřiny činila 
průměrná úspora 16,49 %, u plynu 
dokonce 26,46 %. Ve finančním vy-
jádření účastníci 2. e-aukce ušetří za 
2 roky odběrů od vítězného dodavatele 
v průměru více než 3500 Kč na elektři-
ně a více než 7700 Kč na plynu, a to za 
každé odběrné místo.

„Vzhledem k popsaným úspěchům 
se i letos dohodlo vedení Městské 
části Praha 16 s eCENTRE, a.s. na 
uspořádání další elektronické aukce 
pro všechny občany i podnikatele 
z Radotína, regionu Prahy 16, pří-
padně i okolních obcí. Navíc letos 
končí 2leté smlouvy z první aukce 
a my chceme našim lidem i živnost-
níkům opět umožnit snížit jejich ná-
klady na obě komodity,“ vysvětluje 

starosta Mgr. Karel Hanzlík.
Zájemci budou mít čtyři termíny 

v druhé polovině května (vždy pondělí 
a čtvrtek odpoledne), kdy budou moci 
zajít do Kulturního střediska Radotín, 
předložit všechny důležité podklady 
(zejména kopie stávajících smluv a vy-
účtování) a dohodnout se na účasti 
v e-Aukci. Tato možnost platí jak pro 

nové zájemce, tak i pro stá-
vající klienty, kterým končí 
2letý kontrakt z 1. e-Aukce, 
pokud se již sami v minu-
lých měsících nepřihlásili do 
opětovného zařazení.

Sa motná internetová 
aukce proběhne na kon-

ci června 2015 a v průběhu 
letních měsíců budou spo-

lečností eCENTRE připraveny 
smlouvy s novým dodavatelem – 
avšak pouze pro ty, pro které bude vy-
soutěžená cena lepší než ta dosavadní. 
Pokud byste díky e-Aukci neušetřili, 
můžete nadále zůstat u dosavadního 
dodavatele! 

Podrobné informace najdete v letáku 
na straně 12 tohoto vydání Novin 
Prahy 16.

Společnost eCENTRE od března 
roku 2013 obsloužila již více než 
25 000 spokojených domácností, 
kterým ušetřila za energie více než 
300 milionů korun. E-Aukcí pořá-
daných touto společností se již zú-
častnili obyvatelé více než 500 obcí 
v rámci celé ČR. Mezi spokojené 
klienty eCENTRE patří také mnohé 
městské části Prahy – např. Praha 1, 
Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 6, 
Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 11 
a samozřejmě také Praha 16.

votního prostředí ČR elektronicky 
od 15. května, potřebné dokumenty 
žadatelé dodají na příslušné krajské 
pracoviště SFŽP do 5 dnů od podání 
elektronické žádosti. Oproti minulým 
výzvám ubyde povinných dokumentů 
při podání žádosti, protože některé 
z nich budou vyžadovány až v okamži-
ku doložení realizace opatření, tedy až 
na konci celého procesu. Příjem žádostí 
skončí 31. října, pokud nebudou vyme-
zené prostředky vyčerpány dříve.

Ministerstvo životního prostředí 
a Státní fond životního prostředí spusti-
ly od 1. dubna výzvy pro rodinné domy 
v celé ČR a pro pražské bytové domy. 
U rodinných domů si mohou žadatelé 
požádat o dotaci ve stovkách tisíc ko-
run, pro ty bytové půjde i o miliony. 

Program prošel i pro letošní rok 
několika změnami s cílem jedno-
duššími podmínkami rozšířit okruh 
žadatelů o dotaci.

Žádosti přijímá Státní fond ži-

Nová zelená úsporám – dostupnější dotace
Během letošního roku budou vyhlá-

šeny výzvy pro rodinné a bytové domy. 
Další výzvy k předkládání žádostí 
v rámci podprogramu rodinné domy 
budou pokračovat každý rok až do roku 
2021. Výzvy pro bytové domy budou 
vyhlašovány každoročně až do roku 
2019. Pro budovy veřejného sektoru se 
předpokládá opakované vyhlašování 
výzev od roku 2019 do roku 2021.

Více na www.novazelenausporam.cz

Nové průkazy
Úřad práce ČR začal již 1. dubna 

vydávat nové průkazy osoby se zdravot-
ním postižením (průkaz OZP).

Průkaz má podobu plastové kar-
tičky, obdobně jako občanský nebo 
řidičský průkaz. Je odolný proti po-
škození a chráněný vůči padělání. 

Do konce března vydával Úřad práce 
ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty jsou, 
stejně jako průkazy mimořádných vý-
hod, které do konce roku 2011 vydávaly 
obecní úřady, platné do 31.12.2015. 

„K tomuto datu skončí platnost 
všech průkazů. Jejich držitelé, kterých 
je přibližně 230 tisíc, už tak nebudou 
moci, v případě, že si včas nezajistí 
jejich výměnu, využívat žádné benefity 
a nároky, které jim z vlastnictví prů-
kazu vyplývají. A to do doby vydání 
nového dokladu,“ upozorňuje Kateřina 
Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR. 

Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, 
aby nenechávali vše na poslední chvíli 

a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve 
frontách na konci roku. Zároveň ale 
není nutné, aby chodili na úřad hned 
nyní, pokud platnost jejich průkazu 
nekončí v nejbližší době. 

Co je třeba k novému průkazu
Pro účely vydání nového průkazu 

OZP je třeba doložit aktuální fotogra-
fii, která odpovídá formátu podobizny 
určené na občanský průkaz (rozměr 
35x45 mm). Zároveň musí držitel 
průkazu prokázat svou totožnost 
občanským průkazem. Ti, jimž byl 
přiznán průkaz OZP po 1.1.2014, ne-
musí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, 
aby pouze doložili úřadu fotografii 
a podepsali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážce. 

Držitelé průkazů mimořádných 
výhod (kartonové průkazy, které vy-
dávaly obecní úřady do konce roku 
2011) a dočasných průkazů OZP, 
vydávaných podle legislativy účinné 
do 31.12.2013, musí před samotnou 
výměnou podat „Žádost o přechod 
nároku na průkaz OZP“. Až poté jim 
může Úřad práce ČR průkaz v nové 
podobě vydat.

Volné místo. Úřad městské části Praha 16 
vyhlásil výběrové řízení na pracovní pozici 
referenta/referentky Odboru sociálního, 
Úseku sociálně právní ochrany dětí. Při-
hlášky je třeba doručit nejpozději do 
18. května do 12.00 hodin. Podrobnosti 
a požadavky naleznete v Portálu práce na 
www.praha16.eu. 
Uzavírka ulice Lesáků ve Zbraslavi. V rám-
ci stavby „Rekonstrukce kanalizace“ je až 
do 31.5.2015 úplně uzavřena ulice Lesáků 
v úseku: K Vejvoďáku – po čp. 1506. Práce 
realizuje společnost STAMET, s.r.o.
Uzavírka c yklostezky v Radotíně.  
V rámci kulturní akce „Pohádkový les 
pro MŠ Radotín“ dojde dne 20. května od 
9.00 do 11.30 hodin k uzavírce cyklistické 
stezky A 1 a navazující cyklistické trasy na 
levém břehu Berounky v úseku: lávka přes 
Berounku – Říční lázně. Trasa je odkloně-
na do ulice Loučanská a K Lázním. Pořa-
datelem akce je Jitka Kadečková.
Uzavírka cyklistické trasy. V rámci dvou 
akcí letošního Radotínského pábení bude 
v Radotíně v druhé polovině května 
uzavřena část stezky – cyklistické trasy 
na levém břehu Berounky v úseku: cca 
350 m za lávkou přes Berounku – Říční 
lázně. Nejprve to bude v rámci sportovně 
kulturní akce „Velké radotínské rodeo“ 
(23. května od 8.00 do 19.30 hod., pořa-
datelem akce je TarpanClan o.s.). Kulturní 
akce „Velký dětský den“ (pořadatelem akce 
je Městská část Praha 16) si 30. května od 
12.00 do 19.00 hodin vyžádá totéž doprav-
ní opatření. Cyklistická trasa bude v obou 
případech odkloněna do ulice K Lázním 
a K Berounce. 


