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  Rozepisovat se o rizicích nadměrného 
pití alkoholu je jako házet hrách na zeď. Je 
běžné, že ve svém okolí známe někoho, kdo 
mu z různých důvodů propadl. Zcela běžně 
také potkáváme lidi, kteří se pitím alkoholu 
dostali až na pomyslné dno společnosti a 
žijí na ulici. Alkohol je v podstatě legální 
droga a jako takový je tolerován. Jeho 
užívání má však v některých oblastech 
jasné hranice. Například u řidičů automo-
bilů nebo u dětí a mladistvých do 18-ti let. 
Sankce za porušení zákona může padnout 
na majitele provozovny, který alkohol mla-
distvému prodá. Stejně tak i na rodiče tole-
rující popíjení svých ratolestí. Jako kurátor 
pro mládež se setkávám i s případy, kdy se 

nezletilci v důsledku požití alkoholu provi-
ní vůči zákonu. Se zbytečnými důsledky. Je 
jasné, že si každý mladý člověk hledá své 
místo ve světě. Tedy i v postoji k alkoholu. 
A není nad zkušenost. Nelze však považo-
vat pití alkoholu mladistvými za něco, co 
bychom měli přehlížet. Jednou z činností, 
které vykonávám, jsou také kontroly pro-
vozoven. Jejich smyslem je zjistit, jestli 
se v nich nenalévá alkohol mladistvým. 
Jedné takové kontroly jsem se účastnil ve 
spolupráci s Městskou policií a Policií ČR 
a Živnostenským odborem ÚMČ Praha 16 
v Radotíně v polovině září. Protentokrát 
vše ale stran alkoholu dopadlo bez problé-
mů. Žádná z provozoven v danou chvíli 
alkohol mladistvým nepodávala.   

  V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné 
pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení), havárie 
s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech 
a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné 
havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na 
materiálních hodnotách.
  Návod, jak v takových situacích jednat, obsahují články, které budou vycházet 
v následujících číslech periodika na pokračování. Nezapomeňte: Štěstí přeje 
připraveným!

     150
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, 
havárii chemického nebo průmyslového 
zařízení apod.), která ohrožuje osoby 
nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 – 
Hasičský záchranný sbor.
Při předávání zprávy uveďte:

- kde hoří
- co hoří
- své jméno a číslo telefonu, ze 

kterého voláte
- po skončení hovoru zavěste a če-

kejte na zpětný dotaz k ověření 
pravdivosti zprávy o požáru

155
Pomoc zdravotnické záchranné služby se 
vyžaduje při všech stavech ohrožujících 
život.
Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 

– Zdravotnická záchranná služba.

    158, 156
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo 
spáchání trestného činu volejte telefonní 

číslo 158 – Policie ČR nebo 156 – Městská 
policie.  
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Společné telefonní číslo pro výše uvedené 
události.

   257 811 733
Úsek krizového řízení řeší krizové situace 
velkého a středního rozsahu v době míru 
- průmyslové a provozní havárie, živelné
pohromy, hromadné dopravní nehody 
apod, Informace o těchto krizových situ-
acích a přijatých opatřeních lze získat na 
úseku krizového řízení MČ Praha 16 – tel. 
257 811 733.

222 022 200 - 222 022 204
Další informace o krizových situacích, ře-
šených v rámci bezpečnostního systému hl. 
m. Prahy lze získat na Dispečinku Operač-
ního střediska krizového štábu hl. m. Prahy 
tel. 222 022 200 až 204.
Převzato z příručky Pro případ 
ohrožení, vydalo ředitelství HZS.

  Pro ohlášení živnosti je nutné zaplatit 
správní poplatek současně s ohlášením 
živnosti. Při negativním rozhodnutí  se 
správní poplatek nevrací, a to podle zákona 
o správních poplatcích, kdy „nevyhovění 
žádosti, návrhu, přihlášce, podnětu, 
oznámení nebo jejich zpětvzetí“ není 
důvodem pro vrácení správního poplatku.
   Změny živnostenského listu nebo 
změny koncesní listiny jsou několikerého 
druhu. Může se jednat o změnu způsobu 
provozování živnosti, potom je správní po-
platek za změnu živnostenského oprávnění 
stanoven ve výši rozdílu mezi správním 
poplatkem za vydání živnostenského listu 
nebo koncesní listiny  pro klasický způsob 
provozování živnosti a správním poplatkem 
pro průmyslový způsob.
  Druhá oblast změn se vztahuje k údajům 
uváděným v živnostenském listě nebo 
v koncesní listině. Jestliže se bude jednat 
o změnu osobního údaje (změna bydliště, 
jména a příjmení – subjekt zůstává 
stejný, ale mění jméno, doplnění titulu ke 
jménu, doplnění adresy pobytu), je úkon 
zpoplatněn správním poplatkem ve výši 
100,- Kč. Stejnému poplatku podléhá výše 
uvedená změna i v případě, že v jejím 
důsledku dojde ke změně dalšího údaje 
v živnostenském listě nebo koncesní listině 

(např. změna obchodní firmy v důsledku 
změny příjmení, změna místa podnikání 
v důsledku změny bydliště za předpokladu, 
že předcházející adresy bydliště a místa 
podnikání byly shodné a po změně jsou 
také shodné).
  Ostatní změny podléhají správnímu 
poplatku 500,- Kč (např. rozšíření nebo 
zúžení předmětu podnikání, samostatná 
změna místa podnikání, změna adresy 
organizační složky, změna sídla, změna 
obchodní firmy právnické osoby, změna 
dodatku v obchodní firmě fyzické osoby 
apod.).
Některé změny živnostenského listu a 
koncesní listiny a nebo doplnění údajů do 
nich nepodléhají správnímu poplatku. Jedná 
se např. o doplnění identifikačního čísla 
v živnostenském listě nebo koncesní listině 
subjektu, který se povinně zapisuje do 
obchodního rejstříku a při tomto povinném 
zápisu je mu přiděleno identifikační číslo. 
Stejný charakter má např. změna rodného 
čísla na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu, změna poštovního směrovacího 
čísla, změna názvu ulice, části obce apod. 
Dále správnímu poplatku nepodléhá 
nahlášení zahájení nebo ukončení činnosti 
v provozovně a pozastavení (obnovení) 
výkonu živnosti.

-za nahlédnutí do živnostenského rejstříku                                                            20,- Kč
-vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace
 z úředních spisů, rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin                          
 za každou i započatou stránku                                                                              50,- Kč
-vydání dokladu náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený,
 odcizený neupotřebitelný nebo za doklad obsahující neoprávněně
 provedené zápisy, změny nebo opravy                                                                100,- Kč
-vydání živnostenského listu                                                                               1000,- Kč
-provozování živnosti průmyslovým způsobem                                               10000,- Kč
-vydání koncesní listiny                                                                                      2000,- Kč
-provozování živnosti průmyslovým způsobem                                               20000,- Kč
-za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny                                         500,- Kč
-za změnu osobních údajů (jméno a příjmení, bydliště) podnikatele
 v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí těchto
 změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině                  100,- Kč
-za zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele                              150,- Kč
-za vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění                                100,- Kč

  Bytová agenda spadá do samostatné 
působnosti jednotlivých městských částí 
hlavního města Prahy.
  Každá městská část má svá pravidla pro 
přidělování obecních bytů. Před podáním 
žádosti je třeba se na každém jednotlivém 
úřadě městské části o těchto kritériích in-
formovat. Základní podmínkou pro zařaze-
ní žadatele do evidence obvykle bývá trvalé 
bydliště na území městské části. 
  Pro Městskou část Praha 16 (Radotín) je 
tato podmínka limitována alespoň třemi 
roky trvalého bydliště na jeho území. Dal-
šími podmínkami jsou: věk minimálně 18 
let, občanství ČR. Žadatelé mají rovněž 
povinnost obnovovat svou žádost každým 
rokem (nesplnění  má za následek vyřazení 
žádosti ze seznamu žadatelů).
  V Radotíně spadá bytová agenda do kom-
petence odboru občansko správního, který 
sídlí na adrese: náměstí Osvoboditelů 21, 
Praha – Radotín, v patře budovy, kancelář 
č. 10. Zde si můžete vyzvednout tiskopis žá-
dosti o nájem obecního bytu. Současně zde 
obdržíte i bližší informace k jeho vyplnění. 
Žádost je po podání vyhodnocena podle 
schválených pravidel a zařazena do evi-
dence žadatelů o byt. V žádném případě 
se nejedná o „pořadník“, na jehož základě 
bude žadateli byt přidělen, nýbrž o seznam 
žadatelů o byt. Na přidělení bytu není žád-
ný právní nárok. Bytová komise navrhuje 
Radě Městské části Praha 16 ke schválení 
vhodné žadatele na uvolněné byty podle 
naléhavosti žádosti. Přihlíží se i k délce po-

dané žádosti. Po schválení radou se uzavírá 
nájemní smlouva zpravidla na dobu určitou 
jednoho roku.
  Nájemníci, kteří mají nájemní smlouvy na 
dobu určitou, jsou před termínem uplynutí 
doby vyzýváni k podpisu nové smlouvy. 
Předtím odbor občansko správní zjišťuje 
ve spolupráci s Domovní správou, zda na 
bytě neváznou dluhy z důvodu neplacení 
nájmu. Odbor dále připravuje podklady 
pro jednání bytové komise, provádí místní 
šetření, zpracovává mj. žádosti o výměnu 
bytu, o přechod nájmu bytu. 
  Správu obecního bytového fondu v Ra-
dotíně provádí Domovní správa (Sídliště 
1075, Praha - Radotín), která zajišťuje  jeho 
provoz, údržby a opravy. V případě potřeby 
provádí místní šetření pro zjišťování opráv-
něnosti stížností, závad a nedostatků. 
  Určitá část obecního bytového fondu neby-
la svěřena Statutem hlavního města Prahy 
městským částem a hlavní město Praha 
ji spravuje prostřednictvím svých orgánů. 
V rámci tohoto bytového fondu jsou Rado-
tínu přiděleny jeden až tři byty ročně. Jejich 
budoucí nájemci jsou také vybíráni ze se-
znamu žadatelů o nájem obecního bytu.
  Vzhledem k tomu, že v Radotíně nepro-
bíhá výstavba obecních či státních bytů, 
může městská část přidělovat pouze uvol-
něné obecní byty nebo byty přidělené z fon-
du hl. m. Prahy, které však bývají na území 
jiných městských částí. V současné době 
eviduje odbor občansko správní sedmdesát 
žádostí o nájem bytu. 

  Představuji se vám jako okrskář Prahy 16, 
městské části Lipence. Můj okrsek, který 
mám na starost je evidován pod číslem 19 
a je organizačně začleněn v rámci 
MP hl. m. Prahy do obvodního ředitelství 
MP Praha 5, detašované pracoviště Prahy 16. 
Územní odpovědnost za svěřený okrsek vy-
konávám sám, jelikož svým rozsahem je ur-
čen pouze pro jednoho okrskáře. Hranicemi 
okrsku je katastrální území Lipenců.
  Svou práci vykonávám převážně v denních 
desetihodinových směnách a v nočních 
hodinách ve dvoučlenné hlídce. Hlavním 
úkolem okrskáře MP je na základě místní 
znalosti a ve smyslu zákona  č. 553/1991 Sb. 
o Obecní policii především zabezpečovat 
místní záležitosti veřejného pořádku a 
zlepšovat bezpečnostní situaci na svěřeném 
území. 
  Pracovní problematiku lze stručně shrnout 
v následujících větách. Na území okrsku je 
jedna základní škola v ulici Černošická. 

Zde vykonávám dozor u přechodu v době 
nástupu dětí na vyučování. Dále se na 
území okrsku nachází pět pohostinských 
zařízení a tři občerstvovací bistra (fun-

gující hlavně v letních 
měsících), kde dozoruji 
na veřejný pořádek.  Také 
rozsáhlá chatová oblast 
v y ž a d u j e  z v ý š e n o u 
pozornost hlavně v zim-
ním období. Do mého 
rajónu patří i velkotrž-
n ice v u l ic i  K R adot í nu . 
Občané se  na mě mohou 

obracet se svými problémy a starostmi 
prostřednictvím telefonu na služebnu 
Zbraslav tel. č. 257 921 146, mobilního 
telefonu tel.č. 777 156 656, nebo každou 
středu od 15.00 hod. do 17.00 hod. na 
ÚMČ Lipence, K obci 47, v 1. patře. 

  Okrsek č. 21 je organizačně začleněn 
v rámci MP hl. m. Prahy do obvodního 
ředitelství MP Praha 5, 
detašované pracoviště 
P r a h y  16 .  Ú z e m n í 
odpovědnost za svě-
řený okrsek má jeden 
strážník okrskář. Hra-
nice okrsku jsou dány 
hranicí města Prahy 
směrem na Kosoř, ulicí 
Karlická, Nám. Osvo-
boditelů a ulicí K Cementárně. Okrskář je 
pro potřeby výkonu služby mimo běžné 
pomůcky vybaven ještě jízdním kolem 
a digitálním fotoaparátem. 
 Mezi problematiku okrsku patří napří-
klad výskyt takzvaných nepřizpůsobivých 
osob v oblasti lomu a s tím spojená rizika 
krádeží, znečišťování a poškozování chrá-
něné krajinné oblasti. Nelze opomenout 
ani zdánlivě vypadající banalitu. Jedná 
se o znečišťování veřejného prostranství 
psími exkrementy především na náměstí 
Osvoboditelů. Dále pak přetrvává nešvar 
existence nepovolených skládek, a to přede-
vším v oblasti hřbitova Na pískách a podél 
komunikace směrem na Cikánku. V oblasti 
dopravy se nejčastěji řeší průjezd vozidel 

na náměstí Osvoboditelů od ulice Karlické 
do ulice Na Výšince. Jako okrskář pak čas-
to řeším parkování vozidel na chodnících a 
v zákazech zastavení. Vážným problémem 
je rychlost vozidel projíždějících hlavně po 
ul. Karlická a K Cementárně. Tato negativ-
ní záležitost je však v současné době těžko 
řešitelná, protože Městská policie Praha 
není vybavena radary. V dané věci ale 
spolupracujeme  s Policií České republiky, 
která měření rychlosti provádí.   
Telefonické spojení na mě je 257 911 780, 
mobil: 737 925 388, 777 156 656, služebna 
Radotín, Sídliště 1075. Úřední hodiny pro 
veřejnost jsou pro celý Radotín zabezpečo-
vány na uvedeném pracovišti každou středu 
v době od 15.00 do 17.00 hodin. 

Sdělení: Od 1.9. 2004 byl posílen okrsek 
č .  2 3  R a d o t í n 
východ o dalšího 
strážníka  okrská-
ře. Jedná se o kole-
gu Karla Šantína. 
Vlastní okrsek byl 
představen v minu-
lém vydání. 

  Je naší povinností informovat občany Pra-
hy 16 o situaci, která vyhovuje především 
zlodějům. V posledních týdnech došlo 
k vyloupení několika sklepů na Zbraslavi. 
Zřejmě se jedná o organizovanou skupinu, 
která se zaměřila především na sklepní pro-
story panelových domů. Jednotlivé případy 
jsou si nápadně podobné. Zloději se vždy  
jednoduše dostávají do sklepních prostor z 
důvodu, že hlavní vchody domů jsou neuza-
mčené. Zde vylamují zámky a zaměřují se 
především na jízdní kola. Jsou zřejmě dobře 
organizováni, vybaveni mobilními telefony. 
Městská policie zaměřila hlídkovou činnost 
na eliminaci této trestné činnosti tím, že 
v rámci hlídkové pochůzky začala kon-
trolovat neuzamčené vchody a do poštov-
ních schránek doručovat písemná varování 

o nutnosti uzamykání. A nyní se zeptám: 
,,Proč si vybrali zrovna zbraslavské pane-
láky?“ Odpověď podle našeho zjištění je 
jednoduchá. Během pěti dnů doručila hlíd-
ka Městské policie na zbraslavském sídlišti 
neuvěřitelných 277 upozornění. Jednotlivá 
upozornění skončila vždy v poštovních 
schránkách majitelů nebo nájemníků 
domu, kteří měli otevřený hlavní vchod. 
Chápu každého, který v rozhořčení kleje 
,,Jsem okraden a kde jsou policajti?“ Tím 
se nechci v žádném případě omlouvat. Jen 
si přeji, abyste Vy, občané Prahy 16, byli 
zodpovědnější, a tím nám umožnili být 
úspěšnější. Děkujeme. Telefonické spojení 
na hlídku přímo v terénu 777 156 656, v tís-
ni linka 156.

Uzavření úřadů 29.10. 2004 Úřady 
Městských částí Praha 16 (Radotín), Velká 
Chuchle, Lochkov a Lipence sdělují svým 
občanům, že v pátek dne 29.10. 2004 budou 
úřady z provozně technických důvodů uza-
vřeny. Úřad Městské části Praha – Zbraslav 
bude pro občany otevřen v běžné pracovní 
době.
V listopadu bude opět firmou IMP servis 
prováděn mobilní sběr nebezpečné-
ho odpadu v následujících termínech: 
Lipence - 4.11. od 17.30 do 18.50 hod.; 
Lochkov - 11. 11. od 18.40 do 19.00 hod.; 
Radotín - 10. 11. od 15.00 do 18.50 hod.; 
Velká Chuchle - 4. 11. od 15.00 do 17.00 
hod.; Zbraslav – 3. 11. od 15.00 do 18.50 
hod. vždy na obvyklých trasách.
Včasný, co nejdříve po opadnutí, sběr listí 
kaštanů (jírovců) je jedna z nejúčinnějších 
metod v boji proti klíněnce jírovcové. 
I letos jsou Technické služby Radotín, 
U starého stadionu 3, tel.: 257 911 758 sběr-
ným místem, kde si lze vyzvednout pytle 
pro sběr listí a požádat o odvoz  naplněných 
pytlů. Pytle i odvoz jsou zdarma.
Technické služby Praha – Radotín V mě-
síci říjnu byly nebo ještě budou provedeny 
některé úpravy a opravy komunikací v Ra-
dotíně: oprava obrubníků na Horymírově 
náměstí, opravy výtluků na starém sídlišti 
a v ulici Příbramské. Dále bude realizová-
no poslední posekání krajnic komunikací 
a pod svodidly, opravy a upevnění uvolně-
ných dopravních značek v katastru Rado-
tína. Taktéž byly zlikvidovány vznikající 
černé skládky poblíž komunikací (ulice 
Radotínská).
K petici občanů. Demolice altánku na 
sídlišti Berounka, Nám. Osvoboditelů. 
Odbor správy majetku při ÚMČ Praha 16 
oznamuje, že dle usnesení rady č. 680/2004 
ze dne 29.9.2004 bude v měsíci říjnu de-
montován větší sídlištní altánek. Betonová 
deska (podlaha) bude opravena a na ní bu-
dou připevněny čtyři litinové lavičky, jeden 
odpadkový koš a doprostřed bude umístěn 
betonový truhlík na zeleň.
Od pondělí 18.10. až do 12.11. bude částeč-
ně uzavřena ulice K Cementárně v úseku 
Častonická – Vápenná, a to postupně ve 
dvou etapách. Provoz bude řízen kyvadlově 
světelnou signalizací. Důvodem uzavírky 
na této velmi frekventované komunikaci 
je realizace propojů nových vodovodních 
řadů na stávající v rámci výstavby inže-
nýrských sítí.
V Lochkově pokračuje rekonstrukce 
ulice Cementářské. Z tohoto důvodu je 
tato komunikace mezi ulicemi Do Borovin 
a Na Dražkách do cca 15. listopadu úplně 
uzavřena. Objížďka vede ulicemi Pod 
Lochkovem, K Barrandovu, Ke Smíchovu 
a K Lochkovu. S uzavírkou jsou spojena 
náročná dopravní opatření: zjednosměrně-
ní ulice Na Drážkách z důvodu vedení linek 
MHD směrem do Radotína, přesuny a zru-
šení zastávek autobusů, zákazy zastavení 
na objízdných komunikacích.
Přechod U Koruny v Radotíně. Z důvodu 
zajištění větší bezpečnosti chodců a vytvo-
ření podmínek pro přechod vozíčkářů a 
slepců probíhá úprava chodníků a přecho-
du před kulturním střediskem U Koruny 
(směrem od parku). Na úpravy je uzavřena 
smlouva o díle se Stavební společností 
František Šlehofer, s.r.o. Práce byly zaháje-
ny začátkem října a měly by být dokončeny 
do 18.října. Dopravní značení bude prová-
dět firma STAVO Praha, s.r.o. v termínu do 
25.října 2004.
Parkoviště před nákupním střediskem 
Albert. Z obdobných důvodů jako u výše 
uvedené zprávy a z důvodu zpřehlednění 
provozu na parkovišti před nákupním stře-
diskem Albert  probíhají další investiční 
akce městské části Prahy 16. Cílem úprav je 
přizpůsobit hlavně přechod a vjezd do pro-
storu parkoviště z ulice Na Betonce. Práce, 
které provádí Stavební společnost František 
Šlehofer s.r.o., by měly být dokončeny v ter-
mínu do 25.10., včetně dopravního značení 
Místní knihovna Radotín oznamuje, 
že v rámci revize knižního fondu byly 
vyřazeny duplikáty některých publikací. 
Tyto budou od 19. 10.  do  19. 11. 2004 
nabízeny k odkupu. Ceny se pohybují od 
5,- do 15,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit 
v půjčovnách místní knihovny.
Místní knihovna Lochkov  sděluje, že 
byla dokončena rekonstrukce objektu 
a požádáno o vydání kolaudačního 
rozhodnutí. Po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí (předpoklad 
přelom října a listopadu) bude v knihovně 
moci být zahájen provoz.
Městská část Praha-Lochkov připravuje 
v blízké době rekonstrukci ulice U 
Sladovny. V rámci opravy se počítá též 
s vybudováním veřejného osvětlení.


