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Nejen učením žije škola, zvláště ta 
naše, radotínská. Z množství akcí, které 
ve škole pro děti probíhají, jmenujme 
alespoň ty, které jsou nabízeny i pro ve-
řejnost. S příjemným ohlasem se setkaly 
Vánoční dílny. V době nedávné proběhly i 
Velikonoční dílny, v jejichž rámci jsme se 
těšili na blížící se Svátky jara.
   Nejbližší akcí bude v sobotu 9. dubna 
„Den otevřených dveří“. Srdečně zveme 
rodiče i širokou veřejnost, aby se opět 
seznámili s činností naší školy – žáci a 
učitelé budou formou projektů prezentovat 
své studijní výsledky, nepovinné předmě-
ty i zájmovou činnost. Veškeré projekty 

mapují život v Radotíně a jeho okolí.
   Co Vám nabídneme? V sobotu od 9 do 
15 hod. bude zpřístupněna budova II. stup-
ně a veškeré prostory budou tematicky 
rozděleny podle okruhů, které se navzájem 
prolínají. Maratón hudebně-dramatických 
pořadů bude probíhat nepřetržitě celý den. 
Těšit se můžeme i na vernisáž zájmových 
činností učitelů a přátel školy (malby, 
batika…). Pohoštění pro vás připraví naši 
šikovní žáci a žákyně. Přijďte se osobně 
podívat, v jakém prostředí se vzdělávají a 
tráví většinu dne vaše děti!

Hl. město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - 
odbor dopravy Řásnovka 8, 110 01 Praha   
jako příslušný silniční správní uřad podle 
ust. § 40, odst. 5, zák. d. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších  předpisů (dale jen zákon)

podle ust. § 25, odst. 11 zak. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacíh , ve znění 
p.p., vlastníky nepovolených reklamních 
zařízení zřízených resp. provozovaných 

na místních komunikacích v hl. m. Praze 
bez povolení ke zvlaštnímu  užívání  
komunikace k jejich 

Jedná se o reklamní zařízení, která jsou 
neoprávněně  umístěna na místních 
komunikacích  nebo jejich  součástech  
a  příslušenstvích.  Vlastníci  těchto 
reklamních zařízení, pokud neprokáží  
příslušnému silničnímu správnímu 
úřadu  jejich   řádné  povolení, jsou   

povinni je  neprodleně  odstranit  po 
zveřejnění  výzvy k odstranění  na 
úřední  desce Magistrátu hl. m. Prahy, 
silničního správního úřadu  resp. 
Úřadu městské části  tj. dnem ........ a 
to ve lhůtách, stanovených zákonem.  
Včas neodstraněná reklamní zařízení  
budou zakryta a následně odstraněna a 
zlikvidována,  a to náklady  vlastníka 
dotčené  pozemní komunikace, na 
které je reklamní zařízení  neoprávněně 
umístěno.


