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Možnost hlasovat na voličský průkaz

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017.
V případě, že se volič nebude v době
voleb do Poslanecké sněmovny zdržovat ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, má možnost hlasovat
na voličský průkaz v jakémkoli stálém
volebním okrsku na územní České
republiky nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Požádat obecní úřad příslušný dle
místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu může volič osobně do
18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo listinným podáním doručeným nejpozději do 13. října 2017. Podání v listinné
podobě musí být opatřeno úředně
ověřeným podpisem voliče. Ověřený
podpis žadatele zákon o volbách do
Parlamentu vyžaduje z toho důvodu,
aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před
zneužitím tohoto institutu. Úřední
ověření podpisu voliče provádějí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady
městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částí hlavní-

ho města Prahy. Při ověření podpisu
u těchto správních úřadů lze využít
osvobození od správního poplatku,
neboť zákon o správních poplatcích
osvobozuje od poplatků úkony pro
účely využití volebního práva. Notáři,
držitel poštovní licence a Hospodářská
komora ČR mohou naopak za provedení správního úkonu ověření podpisu
poplatek požadovat. Žádost o vydání
voličského průkazu je možné podat
i v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Pro voliče h lášené k tr va lému
pobytu v Praze-Radotíně vyřizuje
žádosti o vydání voličského průkazu
Úřad městské části Praha 16, Odbor
občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín. Na stejné
adrese bude voličský průkaz zároveň
i předán, a to nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 5. října 2017 osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu (jedná se pouze o plnou moc
k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o jeho
vydání), anebo bude voliči zaslán na jím
uvedenou adresu.

Souhrnné informace
k nadcházejícím volbám, přehled
kandidujících subjektů či
rozmístění volebních místností
v celém správním obvodu Praha16
přineseme v říjnovém vydání NP16.
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Nejčastější dotazy
Co přinese změna zákona o zbraních?
Dnem 1. srpna 2017 nabyl účinnosti
zákon č. 229/2016 Sb., kterým se změnil zákon č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony.
Došlo ke změně koncesované živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení,
zneškodňování, zpracování, nákup
a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ na „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování
výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění
trhacích prací“. Novou právní úpravou dochází také k úpravě odborné
způsobilosti a podmínek provozování
živnosti. Podle přechodných ustanovení podnikatel, který je k 1.8.2017

oprávněn
k provádění
v ýzkumu,
v ý voje , v ýr o b y, z n e hodnocení,
n i č e n í ,
de l a b or a c e ,
s k l adov á n í,
nákupu, prodeje a skladování munice
může v uvedené činnosti pokračovat
po dobu 6 měsíců, tj. do 1.2.2018. Pokud hodlá po uvedené době pokračovat v provozování uvedených činností,
je povinen doložit doklady požadované podle zákona 455/1991 Sb., ve znění
účinném od 1.8.2017 a požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese. Přijetí žádosti o koncesi
nebo o změnu rozhodnutí nepodléhá
správnímu poplatku.

Policejní cyklotým v Radotíně
Pražští policisté z oddělení tisku
a prevence v rámci nového projektu
„CYKLOTÝM“ vyrazili ve čtvrtek
24. srpna na preventivní akci na cyklostezku za radotínským biotopem.
Tentokráte se za pěkného počasí
místo pokut rozdávaly úsměvy, rady

ním značení, o pravidlech bezpečného
pohybu na cyklostezkách a rady k lepšímu zabezpečení jízdních kol.
Připraven byl i krátký test a odměnou byly obdržené drobné dárky v podobě osvětlení na kolo a reflexních
doplňků. Na cyklostezce u Berounky

a drobné dárky. Proběhla kontrola
povinného v ybavení jízdních kol
s upozorněním na případné nedostatky. U informačního stánku cyklisté
obdrželi informace o novém doprav-

mezi Ondřejem a Říčními lázněmi
jste mohli poznat i policisty na kolech
a takto je zřejmě budeme na pražských
cyklostezkách vídat již častěji.

Vítání občánků uzavře matriku
Městská část Praha 16 pořádá ve
čtvrtek 12. října slavnostní akci „Vítání
nejmenších občánků Radotína“.
Na tuto akci budou pozváni rodiče
s dětmi, které se narodily v období od
ledna 2017 do července 2017. Děti budou
uvítány jako noví občánci města Radotína a budou jim předány pamětní knihy
s dárečky, maminky dostanou květiny.
V dopoledních hodinách bude

z důvodu této akce zcela uzavřeno
pracoviště matrik Odboru občansko správního na adrese: Václava
Balého 23/3 v Praze-Radotíně.
O službu CzechPOINT a ověřování
je v této době možné požádat na Odboru živnostenském Úřadu městské části
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a,
a dále také u České pošty.

Kontejnery na bioodpad
I v druhé polovině roku bude probí- listí, trávu, větve, spadané ovoce, neznehat sběr bioodpadu pomocí velko- čištěnou zeminu, případně kuchyňský
objemových kontejnerů financovaný odpad rostlinného původu. Do kontejnerů nelze odkládatat živočišný odpad!
Magistrátem hl. m. Prahy.
Bližší informace podá Oddělení
Kontejnery budou přistavovány v sobotu nebo v neděli v čase 9-12 hod. nebo životního prostředí Úřadu městské
13-16 hod. Na místě bude přítomna od- části Praha 16, tel: 234 128 430.
borná obsluha. Občané mohou odevzdat
Harmonogram přistavování kontejnerů na bioodpad v Radotíně
ve II. pololetí 2017: (9. a 10. září již svoz proběhl – pozn. red.)

Svoz velkoobjemového odpadu
Sběr velkoobjemového odpadu financovaný Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťovaný společností Pražské služby, a.s.
pokračuje i ve zbývající části roku 2017.
Velkoobjemový kontejner bude na
daném stanovišti přistaven vždy po

dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení
u něho bude přítomna obsluha VOK.
Do těchto kontejnerů je možné odložit: starý nábytek, koberce a linolea,
staré lyže, snowboardy, kola, umyvadla
a WC mísy.

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů v Radotíně
ve II. pololetí 2017: (první svoz proběhl již 5. září – pozn. red.)
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5. 12.

úterý
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místo
Vojetická prostor za stanovištěm separ. odpadu
016/006
Ke Zděři cca proti ul. Zítkova
Strunkovská u stanoviště separovaného odpadu
č. 0016/023 (proti odbočce k vodojemu)
Věštínská u stanoviště separovaného odpadu 016/003
(slepá ulice směrem k bytovým domům)
Sídliště (za nákupním střediskem)
Prvomájová cca proti ul. U Vápenky (proti čp. 810)
Živcová u stanoviště separovaného odpadu 016/009
Na Rymáni u stanoviště separovaného odpadu 016/021
Výpadová u stanoviště separovaného odpadu 016/032
(čp. 1330)
Otěšínská otočka bus MHD 245

O době a místech přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad v ostatních
městských částech budete informováni na webových stránkách městských částí
a způsobem obvyklým v jednotlivých městských částech.

stanoviště
Zderazská u garáží u stanoviště tříděného odpadu č. 017
Živcová, u stanoviště tříděného odpadu č. 009
Prvomájová, u stanoviště tříděného odpadu č. 004
Strunkovská (vydlážděná plocha cca proti čp. 1185)
Otěšínská, u stanoviště tříděného odpadu č. 022
Na Rymáni u stanoviště tříděného odpadu č. 021
Vojetická u stanoviště tříděného odpadu č. 006
V Parníku x Věštínská, chodník u trafostanice
Ke Zděři, proti ul. Zítkova (dříve stan.tříděného odpadu č. 022)

den
datum
sobota 23.9.
sobota 30.9.
neděle
8.10.
sobota 14.10.
neděle 15.10.
sobota 11.11.
neděle 12.11.
sobota 25.11.
neděle 26.11.

čas
13-16
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13-16
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13-16
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O době a místech přistavení velkoobjemových kontejnerů v ostatních městských částech budete informováni na webových stránkách městských částí
a způsobem obvyklým v jednotlivých městských částech.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná v pondělí 25.9.2017
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním středisku Radotín, náměstí Osvoboditelů 44.
Volné místo. Úřad městské části Praha 16
vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/referentka Odboru
výstavby, dopravy a životního prostředí. Doba trvání pracovního poměru
je na dobu neurčitou s nástupem od
2. října 2017. Podmínkou je splnění
kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 13a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění.
Přihlášku je třeba doručit do podatelny
Úřadu městské části Praha 16 nejpozději do 18. září 2017 do 12.00 hodin.
Bližší informace jsou k dispozici na
Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná místa, na úřední desce i na informačních
tabulích v Radotíně.
Upozornění pro majitele psů. 31.8.2017
byl poslední den k zaplacení druhé splátky místního poplatku ze psů.
Sazby a splatnost místního poplatku ze
psů stanov uje obecně závazná v yhláška č. 23/2003 Sb. hlavního města
Pra hy v plat ném znění. Tato d r u há
splátka se týká majitelů psů, kteří bydlí
v oby tných domech a splátka činila
500 Kč/rok. V případě občanů Radotína lze poplatek zaplatit hotově na
pokladně Úřadu městské části Praha 16,
náměstí Osvoboditelů 21/2a (dveře č. 1),
poštovní poukázkou prostřednictvím
pošty nebo bezhotovostním převodem
na účet vedený u České spořitelny, a. s.,
číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci
platby je nutno použít variabilní symbol
přidělený správcem poplatku. Stále se
najdou i majitelé psů, kteří nemají zaplacený místní poplatek, který byl splatný do
31.3.2017.
Nové webové stránky MŠ. Mateřská
škola Praha – Radotín má novou adresu
webových stránek: www.msradotin.cz.
Je to společná adresa pro všechny školky,
dosavadní (samostatné) webové adresy
jednotlivých zařízení již nebudou aktualizovány.
XX. Havelské posvícení. Z důvodu konání jubilejního Havelského posvícení
budou ve dnech 13. až 15. října uzavřeny
ulice Václava Balého, náměstí Sv. Petra
a Pavla, Loučanská, Ježdíkova, Felberova a Zítkova. Uzavírka bude probíhat ve
dvou fázích. V první (13. října od 9.00
do 23.59 hodin) budou ulice uzavřeny
následovně: Václava Balého a náměstí
Sv. Petra a Pavla (úsek: Ježdíkova – Nad
Berou n kou), Louča nská (úsek : Václava Balého – Felberova). V druhé fázi
(14. a 15. října do 20.00 hodin) budou
ulice uzavřeny v tomto rozsahu: Václava
Balého a náměstí Sv. Petra a Pavla (úsek:
od parkoviště na Horymírově náměstí – Nad Berounkou), dále Felberova
a Ježdíkova, Loučanská (úsek: Václava
Balého – Macháčkova) a Zítkova (úsek:
Loučanská – po čp. 222/4). Objízdná
trasa pro I. fázi je vedena ulicemi Loučanská, Felberova a Ježdíkova, pro II. fázi je
objížďka vedena po trase: Horymírovo
náměstí – náměstí Osvoboditelů – Karlická – bezejmenná účelová komunikace
(„panelka“) – Na Rymáni. Pořadatelem
akce je Městská část Praha 16.
Uzavírky při Burčákobraní. Z důvodu
konání akce Radotínské Burčákobraní
dojde dne 16. září od 9.00 do 23.59 hodin
k uzavírce ulic Václava Balého a náměstí
Sv. Petra a Pavla (v úseku: Ježdíkova – lávka přes Berounku) a Loučanská (v úseku:
Václava Balého – Felberova). Objízdná
trasa je vedena ulicemi Loučanská, Felberova a Ježdíkova. Pořadatelem akce je
Městská část Praha 16.
Festival Vejvodova Zbraslav. Z důvodu pořádání mezinárodního festivalu
Vejvodova Zbraslav dojde dne 23. září
v době od 15.00 do 19.00 hodin k úplné uzavírce ulic U Národní galerie
a Zbraslavské náměstí (po křižovatku
s ulicí Žitavského). Současně v rámci
této akce dojde k odklonění trasy autobusových linek. Bližší informace budou
zveřejněny na webov ých stránkách
P r a h a 16 . e u . Po ř a d a t e l e m a k c e j e
or-fea spol. s r.o., festivalová a organizační kancelář, cestovní agentura
a Městská část Praha - Zbraslav.

