
Nejčastější otázkyJak se chovat při mimořádných situacích III
Evakuační
zavazadlo

uvedeným ve spodní části dopravní 
značky „Pěší zóna“ (IP 27a), řidič smí 
jet rychlostí nejvýše 20 km/h, musí 
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chod-
cům, které nesmí ohrozit; v případě 
nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je 

dovoleno jen na místech označených 
jako parkoviště. Chodci musí umož-
nit vozidlům jízdu, při vjíždění z pěší 
zóny na jinou pozemní komunikaci 
musí dát řidič přednost v jízdě.

Z výše uvedeného vyplývá, že k ná-
vrhu i posuzování obytných/pěších zón 
není možno přistupovat jako k „běžné“ 
obslužné místní komunikaci. 

Cílem navrhování pěší zóny je umož-
nění bezpečného pohybu chodců, proto 
je v pěší zóně preferován pěší provoz. 

Ostatní druhy dopravy jsou v pěší 
zóně vyloučeny – mimo obslužné mo-
torové, cyklistické a veřejné hromadné 

dopravy za stanovených podmínek 
provozu. V pěší zóně se všichni účast-
níci provozu dělí o společný prostor, 
obchodní a pobytová funkce převládá 
nad funkcí dopravní. 

V pěší zóně platí některé základní 
provozní podmínky: chodec smí vyu-
žívat pěší zónu v celé její šířce, do pěší 
zóny je povolen vjezd pouze vozidlům 

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

Evakuační zavazadlo se připravuje 
pro případ náhlého opuštění domova, 
například při nařízené evakuaci z důvo-
du požáru, povodně či jiného ohrožení.

Pro sbalení evakuačního zavazadla 
může posloužit batoh, sportovní či ces-
tovní taška nebo kufr. Zavadlo je vždy 
nutné označit svým jménem a adresou, 
popřípadě telefonním číslem. Co má 
správně sbalené evakuační zavazadlo 
obsahovat? Dle doporučení Hasičského 
záchranného sboru České republiky jde 
o několik základních věcí:

Léky, které aktuálně užíváte, ale i ty 
běžné, jež obsahuje každá lékárnička 
jako jsou přípravky proti bolesti, na 
snížení teploty, při nachlazení a ob-
vazový materiál. Nezapomeňte si vzít 
při evakuaci i své zdravotní pomůcky, 
kterými mohou být brýle, aplikátor 
inzulínu či kompenzační pomůcka. 
Základní toaletní a hygienické potřeby 
(toaletní papír, hřeben, mýdlo, kartá-
ček a pasta na zuby, ručník atd.). Jídlo 
a jídelní potřeby. Jídlem v evakuačním 
zavazadle jsou myšleny základní trvan-
livé potraviny, tedy ty, které vydrží déle 
bez potřeby chlazení – dobře zabalený 
chléb, nejlépe samootevírací konzervy, 
suchý salám, tvrdé sýry, ale třeba i su-
šené potraviny a sušenky. Jídelní potře-
bou se v tomto případě rozumí jídelní 

miska, talíř, příbor a kvalitní nůž. Te-
kutiny, nejlépe pitnou vodu, je potřeba 
připravit v dostatečném množství pro 
každou osobu. Ideální v plastové láhvi 
a plastový kelímek.

Důležitou součástí zavazadla jsou 
i doklady a cennosti (peníze). Do-
klady jak osobní (rodný list, oddací 
list, občanský průkaz, cestovní pas 
a průkaz zdravotní pojišťovny), ale 
rovněž i ostatní jako jsou pojistné 
smlouvy, doklady k nemovitostem či 
automobilu. Další součástí zavazadla 
by měl být dnes již nezbytný mobilní 
telefon s nabíječkou, přenosné rádio 
s rezervními bateriemi. Neměli by-
chom zapomenout svítilnu (baterku) 
a její náhradní zdroj, ale také svíčku, 
zápalky či zapalovač - to vše pro pří-
pad výpadku elektrické energie.

Oblečení a potřeby na spaní. Sa-
mozřejmostí je i kompletní základní 
oblečení a obuv, vše s ohledem na po-
časí i roční období. Na spaní izolační 
podložku (karimatku či nafukovací 
matraci), přikrývku a spací pytel.

V případě evakuace dětí je potřeba 
myslet i na vyplnění „dlouhé chvíle“ 
knihou, společenskou hrou či oblíbenou 
hračkou. Pokud budeme s sebou evaku-
ovat domácí zvířátko, je nutno myslet 
i na jeho základní potřeby. V tomto 
případě je potřeba vzít i jeho očkovací 
průkaz a vhodný obal pro převoz.

Ničili zastávku, strážníci je dopadli
Dne 25. května ráno v 4.03 hod. prověřovala autohlídka MP oznámení z tís-
ňové linky 156 s tím, že na Zbraslavském náměstí skupinka mladých lidí po-
škozuje autobusovou zastávku. Hlídka na místě kontaktovala oznamovatele, 
který označil 4 osoby, které měly poškozovat autobusovou zastávku. Zastávka 
vykazovala znaky poškození v zadní části, kde byla čerstvě popraskaná skle-
něná výplň. Všechny výše uvedené osoby byly na místě ztotožněny včetně 
oznamovatele (svědka). Celá záležitost byla formou oznámení předána na 
ÚMČ Praha - Zbraslav k dořešení včetně pořízené fotodokumentace dokladující 
poškození zastávky. 

Nechybí někomu trezor?
Oznámení z tísňové linky 156 ohlašovalo v 11.10 hod. 27. května, že v ulici Pa-
roplavební v Malé Chuchli byl nalezen trezor odhozený v křoví, který vykazuje 
známky násilného vniknutí. Hlídka na místě kontaktovala oznamovatele a zjis-
tila, že se informace zakládá na pravdě a v křoví leží trezor bílé barvy s vypá-
čenými dvířky. Následně byla na místo přivolána Policie ČR z MO Barrandov, 
která si celou záležitost převzala k dořešení.

Popíjel, nespolupracoval, byl předveden
Při běžné hlídkové činnosti v parku před hotelovým domem v Radotíně zpozo-
rovala 14. června ve 20.30 hod. hlídka MP alkoholem posilněného muže, který 
konzumoval alkoholické nápoje v okolí fontány, kde obecně závazná vyhláška 
HMP č. 12/2008 zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostran-
stvích. Při projednávání přestupku se muž choval velice arogantně a opakovaně 
odmítal přestat požívat alkoholické nápoje a prokázat svou totožnost nebo 
poskytnout nezbytnou součinnost k prokázání své totožnosti. Na základě výše 
uvedených skutečností byl muž předveden na Policii ČR (MO Radotín) ke zjiš-
tění totožnosti. Následně mu byla udělena pokuta ve výši 1000 Kč za porušování 
vyhlášky hl. m. Prahy.

Co se rozumí doložením praxí 
v oboru?

Podnikatel při ohlášení živnosti 
musí splnit všeobecné a zvláštní 
podmínky provozování živnosti. 
Zvláštními podmínkami dle § 7 odst. 1 
živnostenského zákona jsou odborná 
nebo jiná způsobilost, pokud je tento 
zákon nebo zvláštní předpisy vy-
žadují. Jestliže je v rámci odborné 
způsobi lost i  v yžadována pra xe 
v oboru, rozumí se pro účely tohoto 
zákona dle § 7 odst. 4 zejména výkon 
odborných činností náležejících do 

oboru, o který 
je žádáno, nebo 
příbuzného obo-
ru. Za příbuzné 
obory se považují 
obory, které uží-
vají stejných nebo 
podobných pra-
covních postupů 
a  o d b o r n ý c h 
znalostí, a to buď 
na základě již vydaného živnosten-
ského oprávnění k podnikatelské 
činnosti nebo osobou vykonávající 
samostatně odborné práce odpoví-
dající oboru živnosti v pracovně-
právním vztahu.

Přehled nejčastějších spotřebitelských 
omylů vydává nyní sdružení dTest 
v praktické brožuře. Brožura mapuje 
nejčastější mýty, které jsou mezi zákaz-
níky i prodejci rozšířeny. 

„Zboží vracejte pouze v originálním 
obalu. Náklady na přepravu ledničky 
k reklamaci vám neuhradíme. 
Výrobek reklamujte výhradně 
v prodejně, kde jste ho zakou-
pili.“ Mnohé spotřebitele tyto 
věty odradí od uplatnění jejich 
zákonných práv, a způsobí jim 
tak nemalou finanční újmu. 

Ke všem 25 omylům je 
podáno vysvětlení a návod, 
jak postupovat správně. Bro-
žura je zdarma a lze si ji ne-
chat zaslat v tištěné podobě, 
případně stáhnout v elektro-
nické formě.

Tématicky se dělí brožura do 
čtyř kapitol: omyly při uzavírá-
ní smluv a nakupování, omyly 
okolo záruk a reklamací, 
omyly spojené s odstupováním 
od smluv a omyly týkající se postupu 
státních orgánů. 

„Ačkoliv o jednotlivých aspektech 
nakupování pravidelně informuje-

me prostřednictvím našeho webu 
i časopisu, opakovaně se s některými 
chybami jak ze strany obchodníků, 
tak i zákazníků, na naší poradenské 
lince 299 149 009 setkáváme. Proto 
jsme chtěli vše přehledně shrnout do 
brožury, která je v případě potřeby 

ihned dostupná,“ vysvětluje 
vedoucí právní poradny 
dTestu Lukáš Zelený.

Publikace směřuje i do 
oblasti nakupování na inter-
netu, kde se vyplatí v dnešní 
době znát svá práva. Zde se 
například rozšířilo pravidlo, 
že od smlouvy uzavřené přes 
internet nemůže spotřebitel 
odstoupit, pokud si zboží 
osobně vyzvedl. „Jedná se 
samozřejmě o nesmysl. Na 
právu na odstoupení nic ne-
mění způsob převzetí zboží,“ 
dokresluje důležitost znalosti 
spotřebitelských práv závě-
rem Lukáš Zelený.

Brožura „Omyly českých 
spotřebitelů“ byla vydána za podpory 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
a je zdarma k dispozici na www.dtest.cz/
brozura.

Brožura pomáhá vyvracet
omyly spotřebitelů

Velkoobjemový odpad
Přinášíme harmonogram přistavení 

kontejnerů pro sběr velkoobjemového 
odpadu v Radotíně ve II. pololetí roku 
2013, který je financován Magistrátem 
hl. m. Prahy a zajišťován společností 
Pražské služby, a.s.

Velkoobjemový kontejner bude při-

staven vždy po dobu 4 hodin, po celou 
dobu jeho přistavení u něho bude pří-
tomna obsluha. Do těchto kontejnerů 
je možné odložit: starý nábytek, ko-
berce a linolea, staré lyže, snowboardy, 
kola, umyvadla a WC mísy.

datum den čas místo
27.8. úterý 14-18 Věštínská u stanoviště separovaného odpadu č. 003 
   (slepá ulice směrem k bytovým domům)
10.9. úterý 14-18 Sídliště u stanoviště separovaného odpadu 029
   (za nákupním střediskem)
17.9. úterý 14-18 Hadravská u vchodu do Základní praktické
                                              školy čp. 1368
24.9. úterý 14-18 Prvomájová u stanoviště separovaného odpadu
                                                č. 004
1.10. úterý 14-18 Jarkovská konec ul. Jarkovské (u lesa)
8.10. úterý 14-18 Živcová u stanoviště separovaného odpadu č. 009
15.10. úterý 14-18 Na Rymáni u stanoviště separovaného odpadu č. 021
22.10. úterý 14-18 Výpadová u stanoviště separovaného odpadu č. 032
   (čp. 1329 a 1330)
29.10. úterý 14-18 Otěšínská  otočka bus MHD 245
5.11. úterý 14-18 Na Betonce chodník u stanoviště separovaného
                                                    odpadu č. 026
12.11. úterý 14-18 Ametystová proti č. 40 u stanoviště separovaného 
                                                       odpadu  č. 025        

Všichni zloději dopadeni!
V úterý 4. července v 8.40 hod. autohlídky MP prověřovaly oznámení, že v uli-
ci Jílovišťská v Lipencích několik osob neoprávněně vniklo do soukromého 
objektu. Strážníci se na místě spojili s autohlídkou Policie ČR z OHS, kontak-
tovali oznamovatele a zároveň majitele poškozeného domu, který udal popis 
osob a směr jejich pohybu. Jednalo se o dvě ženy a jednoho muže. V ulici U Lip 
oznamovatel hlídkám MP označil jdoucího muže jako pachatele vloupání. Při 
spatření uniforem se podezřelý muž dal na útěk. Hlídky MP muže dostihly 
v ulici Jiříčkova, kde byl omezen na osobní svobodě a byla mu přiložena pouta. 
Muž měl u sebe tři velké tašky neznámého obsahu, které si z vyloupeného ob-
jektu údajně odnesl. Obě ženy odpovídající popisu byly zadrženy autohlídkou 
Policie ČR na autobusové zastávce MHD „U Kapličky“ v ulici Josefa Houdka. 
Následně byly všechny podezřelé osoby převezeny a předány na MO Policie ČR 
v Radotíně.  

Kácení dřevin na zahradách bez povolení. 
Novelou vyhlášky o ochraně dřevin 
a jejich povolování, která je účinná 
od 15. července 2013, se mění pravidla 
pro kácení dřevin na zahradách. Vyhláš-
kou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 
a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Novela vyhlášky o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení přiná-
ší zásadní změnu v přístupu ke kácení 
dřevin v soukromých zahradách. Majitel 
zahrady již nebude muset ve správním 
řízení žádat o povolení ke kácení dře-
vin, které se nacházejí na jeho zahradě. 
Existují však výjimky, kdy jen tak ká-
cet nelze. Týká se to dřevin, které jsou 
součástí významného krajinného prvku 
nebo stromořadí. Rozsáhlejší článek 
k tomuto tématu přineseme v příštím 
vydání Novin Prahy 16 a v plném roz-
sahu je ke shlédnutí na webové adrese 
http://www.praha16.eu/10621_Kaceni-
drevin-na-zahradach.
Kristýnka pojede do lázní! Díky sbír-
ce víček v Radotíně i okolí a zasílání 
příspěvků přímo na účet se podařilo 
dát dohromady potřebnou částku, díky 
níž 11letá Kristýnka trpící dětskou 
mozkovou obrnou bude moci absolvo-
vat specializovaný pobyt v lázních (viz 
Noviny Prahy 16 č. 3/2013). K začátku 
června bylo na kontě Kristýnky, založe-
ném jejími rodiči, 41 000 Kč a víček bylo 
nasbíráno za 18 152 Kč. Za Nadační fond 
Algo (který společně s radnicí, která věc 
všemožně podporovala, velice děkuje 
všem lidem, kteří pomohli) je tedy sbírka 
ukončena, ale rodina Kačabova bude ve 
sběru pokračovat a bude se snažit Kris-
týnce zajistit finance na druhý následný 
pobyt. Radotínská radnice a Pečovatel-
ská služba nyní vytipovaly dalšího po-
třebného z Radotína, tentokráte chlapce 
upoutaného na vozík, kterému by bylo 
vhodné pomoci. Sbírka víček tedy bude 
pokračovat ve všech budovách úřadu, 
vybraných kulturních zařízeních i sou-
kromých obchodech!
Nové názvy ulic. Rada hl. m. Prahy 
schválila 18. června návrh na pojmenová-
ní devíti pražských komunikací. Na mapě 
hlavního města přibydou například ulice, 
které ponesou jména po významných 
osobnostech české vědy. Tři z nových ulic 
(Ceplechova, Adlerova a Bochníčkova) 
jsou ve Velké Chuchli. Jedna z ulic na-
příklad připomene významného českého 
astronoma Zdeňka Ceplecha, který se 
věnoval výzkumu meteoritů. Svou prací 
přispěl k tomu, že v tomto oboru je česká 
věda na špičce světového výzkumu. Ulice 
Ceplechova tedy připomene RNDr. Zdeň-
ka Ceplecha, CSc. (1929-2009), českého 
astronoma, jednoho z nejvýznamnějších 
astronomů dvacátého století. Vychází 
jihovýchodním směrem z ulice Na Hvěz-
dárně východně od Kopalovy, lomí se 
k severovýchodu a k severozápadu a vstu-
puje zpět do ulice Na hvězdárně. Ulice 
Adlerova ponese jméno Augusta Adlera 
(1863-1923), matematika, astronoma 
a pedagoga. Působil na několika školách 
mj. v Praze a ve Vídni. Vychází jihový-
chodním směrem z ulice Na Hvězdárně 
východně od Ceplechovy, lomí se k se-
veru a k severozápadu a vstupuje zpět do 
ulice Na Hvězdárně. Ulice Bochníčkova 
je pojmenována po Záviši Bochníčkovi 
(1920-2002), českém astronomovi, který 
působil dlouhou dobu na Slovensku, byl 
popularizátor astronomie a kosmonau-
tiky. Vychází jihovýchodním směrem 
z ulice Na Hvězdárně východně od Adle-
rovy, lomí se k východu a k severozápadu 
a vstupuje zpět do ulice Na Hvězdárně.
Změna právní formy občanského sdružení. 
Dne 1.1.2014 nabývá účinnosti zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento 
zákon zrušuje, kromě jiných právních 
předpisů, i zákon č. 83/1990 Sb., o sdru-
žování občanů a zákon č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech. 
Občanská sdružení budou nově považo-
vána za spolky podle nového občanské-
ho zákoníku. Musí však nejpozději do 
31.12.2013 změnit svoji právní formu na 
obecně prospěšné společnosti ve formě 
notářského zápisu, kterým se nahradí 
zakládací listina, a podat v zákonem sta-
novené lhůtě návrh na zápis do obchod-
ního rejstříku. Stávající obecně prospěšné 
společnosti budou moci nadále existovat, 
avšak jako právní forma již nebudou 
moci nově vznikat.


