
Velkoobjemové kontejnery v Radotíně

Nejčastější otázky

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Třetí díl našeho seriálu dnes zodpoví 

otázku, co je nutné dělat v situaci akut-
ního ohrožení násilnou osobou v přípa-
dě domácího násilí. 

Při akutním nebezpečí je nutné při-
volat pomoc Policie ČR (tísňové volání 
158), případně záchranné lékařské služ-
by (linka 155) nebo pro obě tzv. krizo-
vou linku, která má číslo 112.

Problematiku domácího násilí upra-
vuje zákon č. 135/2006 Sb., který mění 
některé předpisy, které byly předtím 
platné a účinné. Při výše uvedeném 
postupu, kdy ohrožená osoba kontak-
tuje Policii ČR, může na místě dojít 
k vykázání násilné osoby ze společně 
obývané domácnosti. Toto ovšem musí 
posoudit policisté. Vykázání je považo-
váno za policejní úkon, a tudíž se proti 
němu nelze odvolat a nemá odkladný 
účinek. Proti vykázání lze použít jen 
specifických opravných prostředků, 
jež ani tak nemají odkladný účinek, 
a vykázaná osoba je povinna se mu 
okamžitě podrobit. 

Vykazovaná osoba je oprávněna si 
na místě samém vzít nejnutnější věci 
osobního charakteru a místo opustit, 
ač se později může na místo ještě vrá-
tit. Ovšem za policejního doprovodu. 
Policie je povinna na žádost vykazo-
vané osoby ji poučit o tom, kde jsou 
možnosti ubytování apod. 

Vykázání trvá po dobu 10 dnů, které 
dá oběti čas na to, aby se připravila 
na další postup. Ten může společně 
zvážit a prokonzultovat s institucemi, 
které se domácím násilí zabývají. Tuto 
skutečnost mají policisté povinnost 
oznámit příslušnému intervenčnímu 
centru, které oběť kontaktuje a nabídne 
pomoc. Pokud se v místě bydliště zá-
roveň nacházejí nezletilé děti, tak tato 

informace putuje ještě k příslušnému 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

V případě, že se oběť rozhodne, že 
chce ukončit příkoří, které jí, případ-
ně dětem, násilná osoba způsobila, 
způsobuje a s největší pravděpodob-
ností způsobovat bude, může podat 
návrh k soudu. Ten při kladném 
rozhodnutí prodlouží vykázání ná-
silné osoby na další měsíc s tím, že 
vykázání může trvat nejdéle po dobu 
jednoho roku. 

Trestní oznámení jsou povinna 
přijímat všechna oddělení pořádkové 
služby Policie ČR, kriminální policie 
a vyšetřování okresního (nebo obvod-
ního) ředitelství Policie ČR a státní 
zastupitelství. Lze jej podat ústně do 
protokolu, písemně, doporučeně poš-
tou, osobním doručením do podatel-
ny. Vždy je nutné si vyžádat a uscho-
vat doklad o jeho podání! Vhodné je 
vyžádat si i vyrozumění o tom, jak 
bylo oznámení vyřízeno (např. v pí-
semném oznámení: „Žádám, abych 
byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým vý-
sledkem bylo moje trestní oznámení 
prošetřeno ve smyslu § 158, odstavce 2 
trestního řádu“). Bez tohoto výslov-
ného požadavku Policie ČR nemá ze 
zákona povinnost oznamovatele vyro-
zumět o výsledku svého šetření. 

Pro oznámení závažného domácího 
násilí (ohrožení zdraví a života, násilí 
na dětech, znásilnění apod.) existují 
specializované útvary služby krimi-
nální policie a vyšetřování. Případ 
oznámený přímo zde pak může být od 
počátku řešen diskrétně, kvalifikovaně 
a především s ohledem na nutnost hájit 
oprávněné zájmy oběti závažného ná-
silného nebo mravnostního trestného 
činu.

Proč někteří podnikatelé nevydávají 
automaticky doklad o zaplacení zboží? 

Prodejce není povinen vydávat do-
klady o nákupu zboží automaticky. 
V zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, je v § 16 stanoveno: „Na 
žádost spotřebitele je prodávající 
povinen vydat doklad o zakoupení 
výrobku nebo poskytnutí služby 
s uvedením data prodeje výrobku 
nebo poskytnutí služby, o jaký vý-
robek nebo o jakou službu se jedná 
a za jakou cenu byl výrobek prodán 

nebo služba po-
skytnuta, spolu 
s identifikačními 
údaji prodávají-
cího obsahující-
mi zejména jmé-
n o  a  p ř í j m e n í 
nebo název nebo 
obchodní firmu, 
případně název 
pro d áv a j í c í ho , 
jeho identifikač-
n í č í s lo osoby, 
pokud zvláštní právní předpis nesta-
noví jinak.“

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 28.3.2012 od 17.00 hod. 
v radotínském Kulturním středisku, ná-
městí Osvoboditelů 44.
Děti do 10 let bez opencard. Původně 
avizovaná změna prokazování nároku na 
zvláštní ceny jízdného 0 Kč pro cesty po 
Praze dětí od 6 do 10 let se nekoná. I nadá-
le tak bude možné i u dětí mezi 6 a 10 lety 
věku prokazovat nárok na zvláštní ceny 
jízdného 0 Kč osobní průkazkou ověřenou 
jejím vydavatelem (právnickou osobou) 
se jménem, příjmením, datem narození 
a fotografií dítěte. Může to být jak klasická 
průkazka PID vydávaná Dopravním pod-
nikem hl. m. Prahy, tak opencard s nahra-
nou průkazkou PID, ale i průkazka jaké-
hokoli dopravce v ČR nebo třeba průkaz 
sportovního klubu či zájmového kroužku. 
Jak je to u dětí s rozsahem a podmínkami 
nároku na zvláštní ceny jízdného 0 Kč? 
Děti od narození do 6 let (do dne předchá-
zejícímu dni 6. narozenin) jezdí zdarma 
v Praze i mimo Prahu s doprovodem oso-
by starší 10 let a nemusí nijak prokazovat 
věk. Děti od 6 do 10 let (do dne předchá-
zejícímu dni 10. narozenin) mají nárok na 
zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze 
a musí prokázat nárok osobní průkazkou 
ověřenou jejím vydavatelem (právnickou 
osobou) se jménem, příjmením, datem 
narození a fotografií dítěte. Pokud nemají 
žádnou průkazku, platí poloviční jednot-
livé jízdné, přičemž mimo Prahu vždy 
platí poloviční jednotlivé jízdné. Děti 
od 10 do 15 let (do dne předcházejícímu 
dni 15. narozenin) mají nárok na zvláštní 
ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze, přičemž 
se musí prokázat opencard s nahraným 
Dokladem o nároku na zvláštní ceny 
jízdného pro dítě od 6 do 15 let za 120 Kč. 
Pokud nemají opencard s Dokladem o ná-
roku na zvláštní ceny jízdného pro dítě 
od 6 do 15 let, ale mohou prokázat věk 
ověřenou průkazkou, platí poloviční jed-
notlivé jízdné. Pokud nemohou ani proká-
zat věk, platí plné jízdné. Mimo Prahu platí 
jízdné vždy.
Zrušena zelená linka. V rámci Odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy byla ke dni 1.2.2012 zruše-
na Zelená linka hl. m. Prahy. Nově mohou 
občané hlavního města Prahy využívat 
jako návazné kontaktní místo Pražské 
kontaktní centrum s kontaktním e-mai-
lem info@praha.eu a telefonním číslem 
12444. Lze využít také elektronický do-
tazník na webových stránkách na adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_
v_praze/prazske_kontaktni_centrum/
index.html.
Přísnější emisní norma pro dopravce. 
Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy 
upozorňuje dopravce na změnu podmí-
nek vydávání souhlasů k vjezdu do zóny 
zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 
6 t, zákazu vjezdu nákladních automobilů 
nad 3,5 t a zákazu vjezdu autobusů. Vozi-
dla musí od 1. ledna 2013 plnit nejméně 
emisní normu EURO 4. Pro další omezení 
negativních vlivů dopravy na životní pro-
středí v hlavním městě Praze bylo vydáno 
nařízení hl. m. Prahy č. 16/2010 „Integro-
vaný krajský program snižování emisí 
a zlepšení kvality ovzduší na území aglo-
merace Hlavní město Praha“. Podle tohoto 
nařízení mohou být od 1.1.2013 vydány 
souhlasy k vjezdu do obou zón - jak zóna 
zákazu vjezdu nákladních automobilů 
o celkové hmotnosti nad 6 tun, tak zóna 
zákazu vjezdu nákladních automobilů 
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a auto-
busů - pouze vozidlům, která splňují ales-
poň emisní normu EURO 4.  V uvedeném 
nařízení bylo stanoveno, že požadavek na 
splnění normy EURO 4 bude uplatněn 
do dvou let od vydání nařízení, takže 
provozovatelé byli o změně včas infor-
mováni. Regulace vjezdu těžkých náklad-
ních automobilů byla v Praze postupně 
zaváděna od začátku 60. let, a to nejprve 
v historickém jádru, postupně pak i v dal-
ších navazujících oblastech. V letech 2003 
a 2004 se rozšířila zóna se zákazem vjezdu 
nákladních automobilů s celkovou hmot-
ností nad 6 tun o oblasti ležící na území 
městských částí Praha 4 a 5. K poslednímu 
rozšíření došlo v roce 2006 v části Spoři-
lova. V užším centru Prahy byla v roce 
1999 vymezena zóna s časově omezeným 
zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 
3,5 tun celkové hmotnosti. Plánky zón 
jsou k dispozici na stránkách Magistrá-
tu hl. m. Prahy www.praha.eu v části
Doprava, odkaz Automobilová.
            

Místní poplatek ze psů
Majitelé čtyřnohých miláčků musí do 

konce března zaplatit místní poplatek 
ze psů na tento rok. 

Sazba je pro jednoho psa v rodin-
ném domě stanovena na 300 korun, 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 200koruno-
vý poplatek za jedno zvíře, za druhého 
a dalšího psího kamaráda 300 korun. 

Právnické osoby, které psa užívají 
k hlídání objektů a jež jsou zároveň 
vlastníkem objektu, uhradí za psa 
600 Kč, za druhého a dalšího 900 korun. 

Sazby a splatnost místního poplat-
ku ze psů stanovuje obecně závazná 
vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního 

města Prahy v platném znění. Popla-
tek je splatný bez vyměření předem, 
a to nečiní-li více než 600 Kč ročně 
nejpozději do 31. března každého ro-
ku. Činí-li více než 600 Kč ročně, ve 
dvou stejných splátkách, nejpozději do 
31. března a 31. srpna každého roku.

Obyvatelé Radotína mohou saz-
bu uhradit buď hotově na pokladně 
Úřadu městské části Praha 16, na 
nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín 
(přízemí, dveře č. 1) nebo poštovní pou-
kázkou či bezhotovostním převodem na 
účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, 
číslo 19-2000861379/0800. K identi-
fikaci platby je nutno použít variabilní 
symbol přidělený správcem poplatku. 
Poštovní poukázky k úhradě do ter-
mínu splatnosti nejsou rozesílány. 

Pro odvoz a likvidaci objemného 
odpadu hradí hlavní město Praha při-
stavení přibližně 9000 velkoobjemových 
kontejnerů (VOK) o minimálním obje-
mu 9 m3 ročně. 

VOK jsou přidělovány městským 
částem podle počtu obyvatel s tím, že 
každá městská část jich má k dispozici 
minimálně 24 ročně, tj. jeden kon-
tejner každých 14 dní, jako prevenci 
vzniku černých skládek. Městské části 
samy rozhodují o stanovištích a ter-
mínech přistavení. Objemný odpad je 
ukládán na skládku směsného odpadu. 
Přistavení zajišťují Pražské služby, a.s. 
Kdy a kde budou kontejnery umístě-
ny v roce 2012 v Radotíně?
27.3.2012 – Hadravská + V Sudech 
(sběrný dvůr, „SD“), 
10.4.2012 – Prvomájová + V Sudech (SD), 

24.4.2012 – Na Rymáni + V Sudech (SD), 
22.5.2012 – Na Viničkách + V Sudech (SD), 
5.6.2012 – Ke Zděři + V Sudech (SD), 
26.6.2012 – Strážovská + V Sudech (SD), 
17.7.2012 – V Parníku + V Sudech (SD), 
31.7.2012 – Sídliště + V Sudech (SD), 
14.8.2012 – Safírová + V Sudech (SD), 
28.8.2012  – Živcová + V Sudech (SD), 
11.9.2012 – Hadravská + V Sudech (SD), 
9.10.2012 – Prvomájová + V Sudech (SD), 
23.10.2012 – Na Rymáni + V Sudech (SD), 
6.11.2012 – Na Viničkách + V Sudech (SD), 
20.11.2012 – Ke Zděři + V Sudech (SD), 
4.12.2012 – Strážovská + V Sudech (SD).

Ostatní městské části správního ob-
vodu Praha 16 informují o termínech 
přistavení prostřednictvím svých 
místních periodik nebo na webových 
stránkách.  

Radotínští ušetří 600 tisíc korun

Počty dětí na ZŠ v Praze 16 rostou

Praha 16 formu nákupu energií na 
komoditní burze proto, že se jedná 
o nejefektivnější způsob 
nákupu. „Jednoznačně se 
ukázalo, že jsme se vyda-
li správnou cestou. Nejde 
přitom jen o vysoutěženou 
cenu, ale rovněž o nízké 
administrativní náklady 
samotného nákupu a zpře-
hlednění dodavatelských 
a smluvních vztahů – de-
sítky smluv a jejich dodatků nahra-
dila jediná o šesti stranách,“ uzavírá 
Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu 
městské části Praha 16.

Nákupu elektřiny se oproti plánu ne-
zúčastnily další obecní organizace, zá-
kladní škola a technické služby, protože 

mají uzavřeny dlouhodobé kontrakty 
se stávajícími dodavateli. Z úspor se tak 
budou moci těšit až po další plánované 
aukci na období od roku 2014.    

Vedení školy po konzultaci se zřizo-
vatelem, jímž je Městská část Praha 16, 
tím projevilo jasnou podporu uvede-
ného školního programu. Ten se stal 
nedílnou součástí vzdělávacího plánu 
radotínské školy. „Nárůstem žáků ne-
bude výuka ovlivněna z hlediska pro-
storu, protože po dokončení přístavby 
získá škola jednu novou třídu a po 
přestěhování klubu do suterénu pří-
stavby i třídu druhou,“ uvedl zástup-
ce starosty Mgr. Miroslav Knotek, 

který má v gesci školství. 
Poprvé po delší době musela od-

mítnout  přespolní zájemce zbraslav-
ská škola. Třídy tak naplnila pouze 
místními dětmi. Důvodem je nedo-
statečná kapacita školy. 

Pro Velkou Chuchli a Lipence na-
stává nová éra. Obě v prvních třídách 
svých škol otvírají tzv. „paralelky“, 
tedy dvě třídy v ročníku.

Celkově ve správním obvodu Praha 16 
nastoupí do prvních tříd cca o 60 dětí 
více než v letošním školním roce.

Kontrola odhalila alkohol u mladistvých
Čtvrtého února okolo druhé hodiny v noci provedli městští strážníci společ-
ně s policisty namátkovou kontrolu diskotéky U Přístavu v ulici U Malé řeky 
na Zbraslavi. Zaměřili se hlavně na prodej a podávání alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let. Testovalo se pět jedinců a u dvou z nich byla dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu pozitivní. Tyto osoby byly následně 
převezeny na místní oddělení Policie ČR do Radotína, aby zde mohl být případ 
dořešen. 
V hlavní roli opět alkohol
Jen o den později opět před druhou hodinou noční prověřovali příslušníci Měst-
ské policie další oznámení kvůli alkoholu. V lipenecké ulici Josefa Houdka se 
měl v osobním automobilu nacházet řidič pod vlivem této omamné látky. Hlídka 
při kontrole ulic nalezla dotyčné vozidlo zaparkované v ulici K Průhonu. Nachá-
zely se v něm dvě osoby. Při provedené kontrole na místě nedokázaly věrohodně 
prokázat svou totožnost a ani předložit doklady od vozidla. Následně proto byly 
i s vozidlem na místě předány Policii ČR k dořešení.
Feťák v akumulátorce
15. února v 8.00 hodin prováděli městští policisté kontrolu v objektu bývalé 
akumulátorky na náměstí Osvoboditelů v Radotíně. V těchto místech se totiž 
často zdržují osoby drogově závislé (jedná se o dnes již zbourané objekty, viz 
NP16 č. 2/2012 – pozn. red.). Onu únorovou středu tam nalezli mladého muže, 
narkomana. Po lustraci strážníci zjistili, že jde o osobu, která se nachází v data-
bázi hledaných osob. Muže si na místě převzala Policie ČR.
Vulgární bezdomovec zaútočil na strážníka
Téhož dne ve 20.20 hodin prověřovala hlídka Městské policie zdravotní stav 
bezdomovce ležícího na vlakovém nádraží Radotín. Poté, co byl muž probuzen, 
začal policistům vulgárně nadávat a následně na jednoho na jednoho z nich 
fyzicky zaútočil. Proti útočníkovi proto musely být použity hmaty, chvaty a na-
sazena pouta. Na základě vzniklého důvodného podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána státní policie a agresivní muž byl převezen na míst-
ní oddělení Policie České republiky. 


