
Dotace na přeměnu topení
Program dotací hlavního města 

Prahy na přeměny topných systémů 
probíhá od roku 1994. Cílem poskyto-
vaných dotací je motivovat vlastníky 
či nájemce bytů k přeměně původních 
topných systémů (zejména na tuhá 
paliva) na ekologická topná média 
a k využívání obnovitelných zdrojů 
energie.

Na konci dubna letošního roku Rada 
hlavního města Prahy vyhlásila nový 
dotační program pod názvem „Čistá 
energie Praha 2014“. Program je za-
měřen na přeměnu topných systémů 
z tuhých nebo kapalných paliv na 
ekologicky ušlechtilá paliva a využití 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) 
v bytech a v rodinných či bytových 
domech na území hl. m. Prahy. 

Získat dotaci mohou všechny fy-
zické osoby s občanstvím členského 
státu EU a t r va lým 
p oby tem na  ú z em í 
ČR a právnické osoby 
se sídlem na území 
Č R ,  k t e r é  v l a s t n í 
nebo užívají na území 
hl. m. Prahy byt a které 
v tomto bytě zprovozní 
ekologický zdroj v ter-
mínu od 1. září 2013 do 
30. září 2014. Žádost 
o dotaci je třeba podat do 30.9.2014 
a lze ji přidělit v rámci bytu pouze na 
jeden zdroj v rozmezí deseti let. 

Dotace se vztahuje na:
a) přeměnu neekologického topné-

ho systému ve prospěch topného 
plynu nebo elektřiny, případně 
přechod na centrální zásobování 
teplem (CZT);

b) náhradu neekologického topné-
ho systému ve prospěch OZE, 
např. tepelná čerpadla;

c) náhradu ekologického topné-
ho systému topným systémem 
využívajícím OZE (s výjimkou 
dřeva a dřevních palivových pro-
duktů), pokud na původní zdroj 
nebyla v posledních deseti letech 
poskytnuta dotace;

d) náhradu lokálních topidel (elek-
trické přímotopy, plynová topidla 
typu WAW apod.) vytápěním 
centrálního typu (elektrick ý 

kot e l ,  p l y nov ý  kot e l  ne b o 
centrální zásobování teplem), 
pokud na původní topidla ne-
byla v předchozích deseti letech 
poskytnuta dotace;

e) modernizaci plynového vytápě-
ní centrálního typu výměnou 
původního plynového kot le 
za nový, pokud na původní ko-
tel nebyla v předchozích deseti 
letech poskytnuta dotace;

f) ohřev vody a přitápění solárními 
kolektory;

g) využití OZE v novostavbách 
(nevztahuje se na dřevo a dřevní 
palivové produkty).

Dotace se nevztahuje na topný sys-
tém využívající topný plyn, elektřinu 
nebo centrální zásobování teplem, 
nainstalovaný v novostavbě a nové 
půdní vestavbě, přechod z centrální-

ho zásobování teplem 
(CZT) na jakoukoliv 
jinou formu vytápění, 
topný systém, který 
konstrukčně umožňuje 
spalovat i neekologic-
ká paliva, a ekologický 
zdroj, na který byla 
přidělena dotace z ji-
ného dotačního titulu.

D o t a c e  b u d o u 
poskytovány pouze do vyčerpání 
fi nančních prostředků určených k to-
muto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy 
v závislosti na datu podání žádosti 
podložené všemi požadovanými do-
klady, respektive na datu doplnění 
žádosti kompletními doklady. Na 
dotaci není právní nárok.

Další informace o pravidlech pro-
gramu, formulář pro podání žádosti 
a vzorová smlouva, uzavíraná mezi 
žadatelem a hl. m. Prahou, jsou 
k dispozici na webových stránkách 
http://envis.praha-mesto.cz v sekci 
Energetika a ŽP. Odpovědi na kon-
krétní dotazy lze získat na e-mailové 
adrese dotace .topeni@pra ha .eu . 
Informace a formuláře žádosti mů-
žete obdržet i na Oddělení životního 
prostředí ÚMČ Praha 16, Václava 
Balého 23/3, Praha-Radotín (ve 2. pat-
ře radnice), telefon 234 128 430.

o dotaci je třeba podat do 30.9.2014 

ho zásobování teplem 
(CZT) na jakoukoliv 
jinou formu vytápění, 
topný systém, který 
konstrukčně umožňuje 
spalovat i neekologic-
ká paliva, a ekologický 
zdroj, na který byla 
přidělena dotace z ji-
ného dotačního titulu.

poskytovány pouze do vyčerpání 

Zajistili hledaného
V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při V neděli 30. března v půl čtvrté ráno zpozorovala autohlídka městské policie při 
běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-běžné hlídkové činnosti v ulici Strakonická ve Velké Chuchli podivně vyhlížejí-
cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných cího muže. Jeho popis nápadně odpovídal jedné z osob v databázi lidí hledaných 
Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se Policií ČR. Strážníci provedli kontrolu podezřelého muže a následnou lustrací se 
skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl skutečně prokázalo, že se nachází v databázi osob hledaných Policií ČR. Muž byl 
předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. předveden a předán na místní oddělení PČR Barrandov k dalšímu řešení. 
Agresivní muž pod vlivem
29. dubna před půl desátou večerní prověřovala autohlídka městské policie ozná-29. dubna před půl desátou večerní prověřovala autohlídka městské policie ozná-29. dubna před půl desátou večerní prověřovala autohlídka městské policie ozná-
mení kvůli osobě ležící před provozovnou Žabka v radotínské Věštínské ulici. mení kvůli osobě ležící před provozovnou Žabka v radotínské Věštínské ulici. mení kvůli osobě ležící před provozovnou Žabka v radotínské Věštínské ulici. 
Muži zákona na místě zpozorovali ležícího muže, který byl v silně podnapilém Muži zákona na místě zpozorovali ležícího muže, který byl v silně podnapilém Muži zákona na místě zpozorovali ležícího muže, který byl v silně podnapilém 
stavu a dále konzumoval alkoholické nápoje v místech, kde je to vyhláškou za-stavu a dále konzumoval alkoholické nápoje v místech, kde je to vyhláškou za-stavu a dále konzumoval alkoholické nápoje v místech, kde je to vyhláškou za-
kázáno. Odmítal prokázat svoji totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost kázáno. Odmítal prokázat svoji totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost 
k prokázání totožnosti. Následně začal hlídku vulgárně slovně napadat. Aktivní k prokázání totožnosti. Následně začal hlídku vulgárně slovně napadat. Aktivní 
odpor začal klást v průběhu předvedení na místní oddělení PČR Radotín, kam odpor začal klást v průběhu předvedení na místní oddělení PČR Radotín, kam 
byl převezen kvůli zjištění totožnosti. Strážníci proti muži použili donucovací byl převezen kvůli zjištění totožnosti. Strážníci proti muži použili donucovací 
prostředky (pouta) a předvedení tak dokončili. Po sejmutí pout byla u muže 
provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s po-
zitivním výsledkem 2,30 promile alkoholu v dechu. Po ztotožnění muže byla 
přivolána Astra 150 (vozidlo určené k převozu opilců) a muž byl odvezen do 
Protialkoholní záchytné stanice FN Na Bulovce. Celou záležitost si převzala 
Policie ČR k dořešení.
Pohádali se v autobuse
Jen o týden později, 6. května ve 13.20 hodin, prověřovala autohlídka městské 
policie oznámení v souvislosti se vzájemným napadáním osob na Zbraslavském 
náměstí. Hlídka na místě zjistila, že před jejich příjezdem došlo ke slovní potyčce 
mezi dvěma muži cestujícími společně ve stejném autobuse. Oznamovatel označil 
muže sedícího na lavičce v autobusové zastávce, který slovní potyčku vyvolal. 
Sedící muž policistům sdělil, že oznamovatele skutečně slovně napadl. Při projed-
návání incidentu hlídka zpozorovala, že muž má vedle sebe na lavičce položený 
boxer stříbrné barvy. Na dotaz, zda boxer patří jemu, odpověděl, že ano. Jelikož 
hrozilo, že po odjezdu hlídky by mohlo být boxeru užito k násilí, nebo pohrůžce 
násilím, byl muž vyzván k vydání zbraně, což odmítl. Po marné výzvě hlídka muži 
zbraň odebrala a vystavila potvrzení o jejím převzetí.

Nejčastější otázky
Kdy musí vlastnit podnikatel koncesi 
na dopravu?

Koncesi na dopravu musejí vlastnit 
podnikající fyzické osoby, jakákoli 
právnická osoba (zisková či nezisková), 
jakékoli sdružení nebo skupina osob 
bez právní subjektivity, nebo veřejný 
subjekt s vlastní právní subjektivitou 
(dále jen podnik), kteří chtějí vyko-
návat silniční nákladní dopravu pře-
pravující náklad pro cizí potřebu nebo 
silniční osobní dopravu poskytující 
přepravu cestujících za úplatu. 

Podrobnější údaje na požadavky na 
výkon povolání podnikatele v silniční 
dopravě jsou stanoveny v nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (ES) 
č. 1071/2009, kterým se zavádějí spo-
lečná pravidla týkající se závazných 
podmínek a významným způsobem 

u p r a v u j e  p o -
v i n no s t i  ř id i -
čů a dopravců 
v rámci Evropské 
unie.

Odchy l ně s e 
toto  na ř í z en í , 
nestanoví-li vni-
trostátní právní 
předpisy jinak, 
nev z t a huje  na 
podniky, které vykonávají silniční 
dopravu výhradně motorovými vozi-
dly, jejichž nejvyšší povolená rychlost 
nepřesahuje 40 km/h, na podniky, kte-
ré vykonávají výlučné služby silniční 
přepravy pro nekomerční účely, mají-li 
jiný hlavní předmět činnosti než po-
volání podnikatele v silniční dopravě, 
a také na podniky, jejichž největší pří-
pustná hmotnost motorových vozidel 
nepřesahuje 3,5 tuny. Členské státy 
však mohou tuto hranici snížit.

Informace o svozu bioodpadu

Myslíte si, že nekorektní obchodníci se 
zaměřují pouze na seniory? Nikoli. Ma-
minky na rodičovské dovolené, studenti či 
lidé s nízkými příjmy – všichni, kdo hleda-
jí přivýdělek, mohou narazit na neserióz-
ní „zaměstnavatele“, kteří pod záminkou 
nabídky práce lákají z lidí peníze. 

Vyhledávat přivýdělek prostřednic-
tvím internetu je dnes běžné, jak ale 
rozeznat seriózní nabídku od pod-
vodné? „Pokud někdo hledá pra-
covní sílu, ať už na plný pracovní 
úvazek nebo dohodu, nikdy po vás 
nebude žádat poplatky předem. 
Bude vás chtít poznat, aby věděl, 
s kým spolupracuje, a výplata od-
měny nebude spojena se splněním 
několika dalších podmínek,“ shr-
nuje rysy důvěryhodné pracovní 
nabídky Lukáš Zelený, vedoucí 
právního oddělení dTestu. 

Podle čeho bychom se měli orien-Podle čeho bychom se měli orien-
tovat, chceme-li se vyhnout nepří-
jemné zkušenosti s podvodnou na-
bídkou práce? Je vhodné zaměřit se 
především na tyto varovné signály: 
Myslete na to, že nic není zadarmo 
a málo práce nikdo nadstandardně 
neohodnotí. Pokud inzerent slibu-
je vysoké výdělky za pouhých pár 
hodin práce denně či týdně, prav-
děpodobně se nebude jednat o spo-
lehlivou nabídku. Obezřetnost je na 
místě, pokud zprostředkovatel nebo 
inzerující osoba neuvádí důležité 
údaje jako je název společnosti či 
jméno fyzické osoby, identifi kační 
číslo (IČ) a další kontaktní údaje. 
Zpozorněte, pokud je vám práce 
nabízena, aniž by druhou stranu za-nabízena, aniž by druhou stranu za-
jímaly bližší informace o vás, vašich jímaly bližší informace o vás, vašich 
pracovních zkušenostech, časových pracovních zkušenostech, časových 
možnostech atd. Významným varov-možnostech atd. Významným varov-

ným signálem je vyžadování jakékoli 
platby předem. Někteří nekorektní 
inzerenti chtějí, aby zájemci volali 
na vysoce zpoplatněné linky nebo 
zasílali drahé SMS zprávy. Žadatelům 
o práci sdělí, že provolaná částka jim 
bude vrácena s první výplatou. Ob-
dobnou praktikou je žádání úhrady 
za takzvaný rozhodovací balíček či 

objednávku registrační sady. objednávku registrační sady. 
Poplatky se mohou pohybovat Poplatky se mohou pohybovat 
v různé výši, může se jednat v různé výši, může se jednat 
o 50 Kč, ale i 4000 Kč. Poplatek o 50 Kč, ale i 4000 Kč. Poplatek 
může být odůvodněn například může být odůvodněn například 
jako náklady na tisk či odesílání jako náklady na tisk či odesílání 
materiálů. Inzerenti většinou materiálů. Inzerenti většinou 
argumentují tím, že platbou jim argumentují tím, že platbou jim 
dokážete, že svůj zájem myslíte dokážete, že svůj zájem myslíte 
vážně. vážně. 

„Za zprostředkování práce nelze 
podle zákona o zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti 

žádat jakoukoli úhradu,“ upozorňuje žádat jakoukoli úhradu,“ upozorňuje 
Lukáš Zelený.

Na tyto praktiky narazíte například 
na www.arabellabijouxprague.info. 
Podle poškozených nabídka práce 
vypadala tak, že bylo nutné zaslat 
1700 Kč mimo jiné za korálky a in-
struktážní video. Společnost slibovala, 
že až zájemci vypracují první výrob-
ky, uzavře s nimi dohodu o provedení 
práce a vyplatí jim odměnu. Zaslá-
ním balíčku v minimální hodnotě 
ovšem spolupráce skončila.  

Jiná společnost, TRUXA GROUP s.r.o., 
nabízela práci spočívající v plnění obá-
lek. Lidé zaplatili registrační poplatek 
660 Kč. Po uhrazení poplatku obdrželi 
zájemci instruktážní dopis sdělující, že si 
mají sami podat inzerát a dále přeposílat 
kontakty těch, kdo se na inzerát ozvou. 
Poté již TRUXA GROUP s.r.o. s uchaze-
či o práci nekomunikuje. 

Podvodníci mají políčeno
i na ty, kdo hledají práci

www.ztracenedite.cz, 116000@ztracenedite.cz 
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smluv na odvoz bioodpadu a s tím 
souvisejícím úpravám svozových 
programů, což s sebou rovněž nese 
změnu svozových dnů. 

Aktual izace svozových dnů se 
provádí vždy k 1. dubnu, kdy začíná 
sezónní odvoz, a k 1. prosinci, kdy 
začíná celoroční odvoz bioodpadu. 
Seznamy svozových dnů jsou aktua-
lizovány se čtrnáctidenním předsti-
hem na webu. Případné změny během 
svozového období budou Pražské 
služby oznamovat pomocí letáků 
v dotčených lokalitách.

Společnost Pražské služby, a.s. žádá 
své zákazníky, kteří využívají odvoz 
bioodpadu, aby se o konkrétním svo-
zovém dni informovali na webových 
stránkách www.psas.cz (Služby obča-
nům – Svoz bioodpadu – Harmono-
gram svozu). 

Jednotlivé termíny jsou k dispozici 
též na úřadech městských částí. Podle 
Pražských služeb bylo toto opatření 
zavedeno proto, aby nemusela být 
zvyšována cena této služby, není totiž 
možné informovat o změnách každé-
ho zákazníka individuálně. Každo-
ročně dochází ke změnám v počtu 

Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16.Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné  Řádné  Řádné 
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Na základě četných oprávněných 
stížností radotínských občanů na od-
jezdy autobusové linky 245 z Nádraží 
Radotín těsně před příjezdem 
linky 244 (ze Smíchovského nádraží) 
se ÚMČ Praha 16 podařilo vyjednat 
změnu. Od pondělí 16. června 2014 
budou současné odjezdy ze zastávky 
Nádraží Radotín ve směru Otěšínská 
(uskutečňované v časov ých po-
lohách ve 13 či 43 min.) posunuty 
o +1 minutu, tedy na 14 a 44 min. Zá-
roveň bude v tzv. vozovém jízdním řádu 
(informace pro řidiče) upraven údaj 
o čekání na přípoj linky 244 ze směru 
Smíchovské nádraží, který prodlužuje 
čekání na přípoj ze 2 na 3 minuty. Obě 
opatření ve svém důsledku znamenají, 
že celková doba čekání linky PID 245 
se prodlužuje oproti současnému stavu 
ze 2 na 4 minuty.      
Knihovna se přes prázdniny uzavře. 
Kvůli revizi knižního fondu bude od 
30. června do 22. srpna uzavřena ra-
dotínská knihovna v Loučanské ulici. 
V této době bude také část prostor 
knihovny nově vymalována. Zájemci 
se budou moci letním čtivem předzá-
sobit, a to více než deseti standardně 
povolenými knihami, navíc bude vý-
půjčka prodloužená až do září.  
Zbraslav a Radotín bez teplé vody. 
Podle informace Pražské tepláren-
ské, a.s. dojde k přerušení dodávek 
tepelné energie pro ohřev teplé vody 
v Radotíně dne 22. července a na 
Zbraslavi od 28. července do 1. srpna. 
Firma bude svá zařízení připravovat 
na novou topnou sezónu – během 
těchto odstávek dojde k plánovaným 
opravám či připojování nových zá-
kazníků. Informace na www.ptas.cz. 
2letá záruční lhůta. Vzhledem k čas-
tým dotazům, které se týkají dvouleté 
záruční lhůty v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem, sdělujeme, 
že práva spotřebitelů nejsou novým 
zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, nijak omezena, a spotřebi-
telé mají stejnou možnost, jako dříve, 
uplatnit právo na odpovědnost za 
vady po dobu dvou let (viz § 2161 
nového občanského zákoníku). Navíc 
nově má spotřebitel možnost kdykoliv 
požadovat slevu z kupní ceny v přípa-
dě vady (viz § 2169).
Omezené úřední hodiny. Úřad práce 
České republiky, Krajská pobočka 
pro hlavní město Prahu, Kontaktní 
pracoviště Praha 5, které najdete 
v Radotíně na náměstí Osvobodite-
lů 732/7 má již od ledna omezenou 
úřední dobu, a to pouze v pondělí 
a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin (telefon 950 178 690-3, 
950 178 695, 950 178 683, e-mail: 
podatelna@aa.mpsv.cz). Právě tento 
úřad mj. vyplácí i dávky státní soci-
ální podpory pro občany správního 
obvodu Prahy 16. Úřad práce ČR 
není součástí Úřadu městské části 
Praha 16.


