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Nedostatek specialistů už i v Praze 16
městských částech. Bohužel se ani
dlouhodobý výhled nejeví příliš optimisticky.
Přímo v Radotíně uzavřela svou
ordinaci MUDr. Jana Štolfová a k poslednímu červnu končí MUDr. Jitka
Sieglová.
Radotínský starosta Mgr. Karel
Hanzlík vysvětluje: „Paní doktorka Štolfová chtěla odejít do důchodu
již přibližně před třemi roky, ale po
společných jednáních a neúspěšných
pokusech získat za ni adekvátní náhradu pokračovala ve své činnosti
dále.“ Mezitím se alespoň podařilo
převést praxi MUDr. Štolfové na společnost MediClinic a.s. (Antala Staška
510/38, 140 00 Praha-Krč). Ta lékařku
začala právně zastřešovat a především
se zaručila, že v případě definitivního
ukončení její lékařské praxe zajistí náhradu. Což se také stalo – od 1. června
působí, poté, co ukončila svoji činnost
v nemocnici, v ordinaci praktického
lékaře pro děti a dorost ve zdravotnickém zařízení na Sídlišti stálá lékařka
MUDr. Tatiana Khylchenko.
K ukončení činnosti MUDr. Sieglové starosta dodává: „Tady máme
možnosti zcela omezené, především
protože paní doktorka má svoji

lékařskou praxi v privátní ordinaci ve
vlastním rodinném domě. Ale i tak
jsme v yzvali zástupce společnosti
MediClinic a.s., zda by se s ní nechtěli
domluvit ve věci pronájmu zařízených
prostor pediatrické ordinace v ulici
Vykoukových, převedení tabulkového
místa ve vztahu k zdravotním pojišťovnám a převedení stávající kartotéky. Bohužel více toho z hlediska našich
kompetencí nemůžeme udělat.“
V březnu také vypověděl nájem prostor, v nichž má svou zubní ordinaci,
MUDr. Aliaksei Apanasevisch. Vzhledem k tříměsíční výpovědní lhůtě
to znamená, že prostory bude lékař
užívat již jen do konce června. Proto
Rada městské části Praha schválila
(usnesením č. 1370/2018) vyhlášení
výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. patře
objektu Zdravotnického zařízení,
Sídliště 1100/32, Praha - Radotín za
účelem provozování zubní ordinace.
Vyhlášená veřejná soutěž má v podmínkách minimální ordinační dobu
24 hodin týdně.
Celou situaci radnice neustále sleduje – o jejím vývoji bude také dále
informovat.

Pražští strážníci testují
elektronické pokuty
Městská policie hl. m. Prahy se rozhodla
vyzkoušet nový systém řešení přestupků za
špatné parkování. Přinášíme proto oficiální
stanovisko, které jsme si v této věci vyžádali.
Již několik týdnů se občané na území
policejních obvodů Praha 4 a 5 (kam spadá
i správní obvod Praha 16), kteří se dopustili
dopravního přestupku, nesetkávají s „lístečky“ za stěrači automobilů. Důvod? Na území těchto městských částí probíhá zkušební
provoz elektronického „řešení“ přestupků.
Strážníci se tak více posunuli k 21. století.
Pražští strážníci jsou nově vybaveni
elektronickým zařízením podobným mobilnímu telefonu, prostřednictvím kterého
přestupek zadokumentují a přímo zasílají ke zpracování a následnému odeslání
správnímu orgánu, který přestupci zašle
výzvu k zaplacení pokuty.
Výhody? Snížení administrativní zátěže a chybovosti při přepisování údajů
z papírové podoby do vnitřních systémů.
Tím následné zefektivnění práce strážníků nejen v přímém výkonu služby. Tedy

šetříme čas a práci.
Dvě důležité informace na závěr. To, že
nenajdete „lístečky“ za stěrači, neznamená,
že se nedopouštíte přestupku. Městská
policie nikdy neměla zákonnou povinnost
tyto „lístečky“ za stěrače umisťovat!
I když není v Praze lehké zaparkovat,
snažme se být k sobě slušní a ohleduplní!

Špatné parkování a letní sezona Biotopu
Vedení Městské části Praha 16 vidí
i negativa nového způsobu řešení
přestupků za špatné parkování
(bez lístečků hlavně mizí okamžitý
odstrašující a preventivní efekt), proto
se v souvislosti s letním provozem
Biotopu zavedly „vlastní lístečky“
za stěrače, které upozorní řidiče na
spáchání přestupku a možné sankce
(viz níže). Tyto výzvy roznášejí přímo
pracovníci Radotínské, o.p.s., která
koupaliště pro místní radnici provozuje.

Stavební úřad na Zbraslavi
má nová telefonní čísla
Díky změně ústředny Úřadu městské
části Praha – Zbraslav mají od poloviny
května své vlastní telefonní linky
i všichni pracovníci zde dislokovaného
pracoviště Odboru výstavby, dopravy
a životního prostředí Úřadu městské
části Praha 16.
Úředníci, kteří mají na starosti stavební

řízení pro Lahovice, Lipence a Zbraslav
jsou nyní k zastižení na těchto linkách:
Milan Havlíček
tel.: 257 111 870
Ing. Monika Valášková tel.: 257 111 871
Petra Šubrtová
tel.: 257 111 872
Marcela Brožková
tel.: 257 111 873
Ing. Petra Penková tel.: 257 111 874
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Program Čistá energie Praha 2018
Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2018.

Možnost získání dotace z programu
se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU, fyzických osob
s občanstvím členských států Evropského
sdružení volného obchodu, družstev
a společenství vlastníků jednotek se sídlem
na území České republiky a městských částí hl. m. Prahy, které vlastní nebo užívají
na území hl. m. Prahy byt a které v tomto
bytě uvedou do provozu ekologický zdroj
v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018.
Na co lze dotaci získat:
Z programu je možno získat dotaci na
přeměnu topného systému z tuhých paliv
na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním
vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího
plynového kotle za nový, kondenzační.
Program pamatuje také na podporu
využití obnovitelných zdrojů energie
(tepelných čerpadel a solárních panelů na
ohřev vody a přitápění). V novostavbách
jsou podporovány pouze obnovitelné
zdroje energie.
Dotace budou poskytovány pouze do
vyčerpání finančních prostředků určených
k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy
v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými přílohami,
respektive na datu doplnění žádosti kompletními přílohami. Pro rok 2018 je v rozpočtu hl. m. Prahy (po navýšení o 6 mil. Kč
usn. 788 ze dne 10. 4. 2018) na tento účel
vyčleněna částka ve výši 24 mil. Kč. Na
dotaci není právní nárok.
Dotace se vztahuje na:
a) náhradu zdrojů na pevná paliva vytápěním
centrálního typu ve prospěch topného plynu,
elektřiny, centrálního zásobování teplem
nebo využití obnovitelného zdroje energie;
b) náhradu ekologického topného systému (plynové kotle, kotle na biomasu,
elektrokotle, tepelných čerpadel) topným
systémem využívajícím obnovitelný zdroj
energie;
c) náhradu lokálních topidel (elektrické
přímotopy, plynová topidla typu WAW,
apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický či plynový kotel nebo využití obnovitelného zdroje energie);
d) rekonstrukci plynového vytápění ve
prospěch zdrojů s vyšší energetickou
účinností – výměna původního plynového
kotle za nový (plynový kondenzační nebo
elektrický);

e) ohřev vody a přitápění solárními kolektory na ohřev vody;
f) využití obnovitelného zdroej energie
v novostavbách.
Dotace se nevztahuje na:
a) jiné než kondenzační plynové kotle;
b) topný systém využívající topný plyn,
elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové
půdní vestavbě (nevztahuje se na obnovitelný zdroj energie);
c) body d) a f) v předchozí části, a to případě bytu, který je v katastru nemovitostí
veden jako stavba pro rodinnou rekreaci;
d) přechod z centrálního zásobování teplem (centrálního zásobování teplem) na
jakoukoliv jinou formu vytápění;
e) decentralizaci plynových kotelen (náhrada kotelny samostatnými zdroji pro
jednotlivé byty);
f) mobilní klimatizační jednotky;
g) ekologický zdroj, na který byla přidělena
dotace z jiného dotačního titulu.
Žádosti je možno podávat od 25. 5. do
30. 9. 2018 (všechny podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadatelům).
Žadatel:
1. vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie
Praha 2018“, dále jen žádost;
2. doloží žádost čitelnými fotokopiemi
všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na
požádání);
3. pokud bude chtít, může si žádost doloženou nezbytnými doklady nechat zkontrolovat na oddělení udržitelné energetiky
OCP MHMP (Jungmannova 35, dveře
č. 418, telefonní číslo 236 004 314, e-mailová adresa dotace.topeni@praha.eu);
4. následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy,
a to buď osobně, poštou, či prostřednictvím datové schránky.
Další informace o pravidlech Programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem
a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách http://portalzp.praha.eu/
jnp/cz/energetika_a_doprava/program_
cista_energie_praha/program_cista_energie_praha_2018.html.
Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat
na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.
Informace i formuláře žádosti poskytne i
Oddělení životního prostředí ÚMČ Praha 16,
tel.: 234 128 430.

Upozornění pro podnikatele
v cestovním ruchu
Účinnost novely zákona č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání v cestovním
ruchu, je navrhována už od 1. července 2018.
Návrh zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze
dne 25. listopadu 2015, o souborných cestovních službách a spojených cestovních
službách, o změně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady
90/314/EHS.
Novela obsahuje nejen novou definici
služeb cestovního ruchu a zájezdu, ale také
zavádí a definuje pojem spojené služby cestovního ruchu.
Službou cestovního ruchu je:
1. doprava zákazníka,
2. ubytování,
3. nájem automobilu či jiného motorového
vozidla, prodej vstupenek na sportovní či
kulturní události, pořádání výletů, prodej
skipasů nebo nájem sportovního vybavení…
Zájezdem je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro
účely téže cesty nebo pobytu bez ohledu
na to, zda jsou smlouvy uzavřeny samostatně s jednotlivými poskytovateli služeb
cestovního ruchu, popřípadě podle výběru
zákazníka ještě před uzavřením smlouvy
o zájezdu.
Spojené cestovní služby jsou alespoň
dva různé typy služeb cestovního ruchu
zakoupené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž
posky tnutí jsou uzavřeny samostatné
smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu.
Zákon se nebude vztahovat na zájezdy
nebo spojené cestovní služby:
1. na dobu kratší než 24 hodin, pokud nezahrnují nocleh,
2. jejichž prodej nebo zprostředkování není
činností vykonávanou podnikatelským
způsobem,
3. zakoupené osobou na základě rámcové
smlouvy o pořádání pracovních cest souvisejících s obchodní činností, podnikáním
nebo povoláním.
Změnou živnostenského zákona do-

jde k rozdělení
předmětu koncese
„Provozování cestovní kanceláře“ na
dvě části: pořádání
zájezdů a zprostředkov á n í sp ojenýc h
cestovních služeb.
1. Živnostenská
oprávnění pro koncesovanou živnost
„Provozování cestovní kanceláře“ a volnou živnost „Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona“ vydaná ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona zůstávají zachována i po účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno
jinak.
2. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování
cestovní kanceláře“ je po uplynutí 1 měsíce
ode dne účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost
„Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů - zprostředkování spojených
cestovních služeb“ pouze v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní
kanceláře - pořádání zájezdů“. Změnu
zapíše sám živnostenský úřad do 2 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování
cestovní kanceláře“ nebo volnou živnost
„Vý roba, obchod a slu žby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,
a který do 1 měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona požádá o koncesi nebo změnu
koncese v rozsahu předmětu podnikání
„Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb“
je oprávněn zprostředkovávat spojené
cestovní služby na základě dosavadního
oprávnění až do doby nabytí právní moci
rozhodnutí o této žádosti.
Žádost o koncesi nebo změnu koncese
není zpoplatněna, podnikatel však musí
doložit všechny náležitosti požadované
k ohlášení nebo změně koncese dle živnostenského zákona.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná v pondělí 18.6.2018 od
17.00 hod. v Kulturním středisku Radotín, náměstí Osvoboditelů 44.
Podzimní volby. Prezident České republiky vyhlásil termín konání komuná lních voleb a doplňovacích voleb do
Senátu. Volby proběhnou v termínu
od pátku 5. do soboty 6. října 2018, přičemž volit se bude do zastupitelstev obcí
a měst včetně Zastupitelstva hlavního
města Prahy a zastupitelstev všech městských částí. Ve stejném termínu dojde
také k tradiční obměně třetiny Senátu
(včetně obvodu č. 17/Praha 12, který
zahrnuje i celé území správního obvodu
Praha 16). Politické strany a hnutí, včetně nezávislých kandidátů budou mít na
své nominace čas do konce července, což
se týká jak kandidátů pro senátní, tak pro
komunální volby.
Javory babyka elegant. 16. dubna byla
podél chodníku před bytovými domy
v Karlické ulici v Radotíně vysázena
nová alej dvanácti vzrostlých javorů,
která tu nahradila jeden osamělý modřín.
Pro výsadbu byly zvoleny javory babyka elegant. Ty jsou v městském prostředí
vyzkoušené jako odolné stromy s poměrně sevřenou korunou, která se hodí mezi
stavby a sloupy veřejného osvětlení. Užší
tvar také tuto varietu javoru dovoluje
sázet v menších rozestupech. Díky tomu
by časem měla nová alej vytvořit zelenou
stěnu, která bude alespoň částečně pohlcovat prach a hluk přilehlé silnice, aniž by
příliš stínila okna na obou stranách ulice.
Výsadbu provedla firma Pragoflora.
Nová svodidla. V ulici Staňkovka v Radotíně bylo na přelomu května a června
odstraněno staré a nefunkční zábradlí
podél železniční trati. Zhruba 40metrový stávající úsek byl nahrazen novými
svodidly.
Uzavírka Šárova kola. Z důvodu provádění výkopových prací v rámci stavby
inženýrských sítí je až do 29.10.2018 zcela
uzavřena ulice Šárovo kolo pro veškerý
pěší i silniční provoz. Jako náhrada za
uzavřenou cyklotrasu A 1 se pro cyklisty nařizuje objížďka: 1) pro směr do
centra po trase Šárovo kolo - vpravo
Vý padová - v pravo pod Radot í nsk ý
most - vlevo cyklostezka A 1; 2) pro směr
z centra po trase cyklostezka A 1 – vlevo
na zavěšenou lávku pod Radotínským
mostem – vpravo po veřejně přístupných
účelových komunikacích na cyklotrasu
A 11 ulicí K Radotínu. Zhotovitelem
stavby je Čermák a Hrachovec a. s.
Uzavírka v ulici Otínská. Z důvodu složení materiálu v rámci stavebních úprav
rodinného domu dojde dne 19. června
od 6 do 18 hodin k úplné uzavírce v ulici
Otínská (v úseku: Jelenovská – Zderazská) v Radotíně. Zhotovitelem stavby je
společnost WOOD SYSTÉM s.r.o.
Omezení průjezdu Radotínem. Z důvodu
konání sportovní akce cyklistický závod
horských kol „Praha – Karlštejn Tour 2018“
dojde v sobotu 21. července v době cca od
11.00 do 17.00 hodin k úplné uzavírce
ulic Pod Klapicí a K Cementárně (v úseku
Prvomájová - V Sudech) a dále ulice Radotínská (v úseku: Přeštínská – Dostihová).
V době startu od 11.30 do 13.00 bude také
uzavřena ulice Vrážská (v úseku: Přeštínská – U Jankovky) včetně křižovatky s ulicí Přeštínská. Provoz MHD BUS nebude
akcí omezen. Objížďka je vedena po trase
Výpadová, Strakonická a Pražský okruh.
Pořadatelem akce je organizační tým Kolo
pro život.
Odstávka dodávky tepelné energie. Společnost Veolia Energie ČR, a. s. informuje
o plánované odstávce a přerušení dodávky teplé vody v Radotíně dne 13.7.2018 od
4.00 do 20.00 hodin (týká se všech objektů
napojených na dálkový rozvod).
Škola přijme učitele. Základní škola
Praha - Radotín přijme od 1.9.2018 aprobovaného učitele či učitelku 1. stupně.
Nabídky s životopisem zasílejte na adresu skola-radotin@seznam.cz.
Finanční způsobilost podnikatelů.
Odbor živnostenský ÚMČ Praha 16
upozorňuje podnikatele, kteří provozují
dopravu velkými vozidly, na povinnost
danou zákonem č. 111/1994, o silniční
dopravě, v platném znění, a dalšími
souvisejícími zákony, doložit finanční
způsobilost živnostenskému úřadu nejpozději do 31. července. Nevztahuje se
na podnikatele, kteří provozují silniční
dopravu pro vlastní potřeby a silniční
motorovou dopravu pro cizí potřeby
prostřednictvím tzv. malých vozidel.

