
   V polovině letošního roku nabývá účin-
nosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích, která 
radikálním způsobem mění pravidla, a to 
především v rozšíření pravomocí bezpeč-
nostních složek, systému trestání za pře-
stupky (tzv. „bodový systém“) a zavedení 
nových trestných činů (jízda pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky, řízení 
vozidla bez příslušného řidičského opráv-
nění). Na stránkách Novin Prahy 16 jsme 
připravili třídílný seriál, který se zaměří 
na hlavní změny v zákoně od 1. července. 
   Na úvod ale důležité upozornění: text 
vychází ze zákona č. 411/2005 Sb., tj. no-
vely silničního zákona. Ode dne schválení 
(21.9.2005) však probíhají diskuse o tom, 
že je třeba určitý paragraf ještě změnit či 
zrušit, změnit počty bodů za přestupky 
apod., avšak do poloviny března nebyla 
podle agenturních zpráv taková změna 
Parlamentem ČR schválena a podepsána 
prezidentem. 
Předtím než vyjedete (autosedačky, cyk-
listické přílby, antiradary) 
   Novinky se týkají přepravy dětí. Pokud 
tělesná hmotnost dítěte nepřevyšuje 36 kg 
a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, je 
povinností dítě přepravovat jen v dětském 
zádržném systému (autosedačce). Pokud 
je dětská sedačka umístěna na sedadle, 
které je vybaveno funkčním airbagem, pak 
nesmí být dítě v dětské sedačce přepra-
vováno čelem proti směru jízdy. Výjimky 
pro užití autosedaček jsou zatím rozsáhlé: 
vedle zdravotního stavu a přepravy dětí 
v obci ve vozidlech taxislužby existuje do 
1.5.2008 přechodné období pro přepravu 
dětí starších tří let, jejichž počet převyšuje 
počet sedadel vybavených bezpečnostními 
pásy nebo dětskými autosedačkami – děti 
pak lze přepravovat na zadním sedadle bez 
autosedačky, s výjimkou dálnic a rychlost-
ních silnic.
   Zvyšuje se věková hranice pro používání 
ochranné přílby u cyklistů ze současných 
15 na 18 let.    
   „Antiradary“ je naopak lepší doma ne-
chat. Kolem nich se sice opět strhla disku-
se, ale ve skutečnosti se jen mírně upravilo 
znění příslušného paragrafu (doplnění slo-
va „antiradar“ do § 3 odst. 4). Základem je 
zákaz používání zařízení, která znemožňu-
jí či ovlivňují funkci technických prostřed-
ků policie. Z ustanovení se ale dá usuzovat, 
že pokud antiradar ani neznemožní ani 
neovlivní funkci policejních radarů, pak 
by jej bylo možné užít. Na stranu druhou 
„obecní úřad obce s rozšířenou působností 
uloží pokutu do 100 000 Kč osobě, která 
používá antiradar“ (§ 125 odst. 3). Takže 
doporučuji raději nepoužívat a jezdit podle 
pravidel. 
Za jízdy (svícení, zastavení vozidla, 
předjíždění) 
   Motorová vozidla budou muset mít roz-
svícená obrysová a potkávací světla nebo 
obrysová světla pro denní svícení, nově po 

celý rok bez ohledu na změny času z letní-
ho na zimní.
   Cyklisté musí mít za snížené viditel-
nosti rozsvícen světlomet s bílým světlem 
svítícím dopředu; přerušované světlo bílé 
barvy je možné použít jen tehdy, je-li 
vozovka dostatečně a souvisle osvětlena. 
Zadní svítilna musí být červené barvy 
a může trvale svítit či blikat bez ohledu na 
osvětlení silnice.
   Povinností řidiče se stalo snížení rych-
losti jízdy nebo zastavení vozidla před 
přechodem pro chodce na vícepruhových 
komunikacích, když řidiči jedoucí stejným 
směrem tak učiní. 
   Řidič musí dát znamení o změně směru 
jízdy při předjíždění cyklisty.
Kruhové objezdy úplně jinak
   Zde dochází k několika zásadním změ-
nám. Jednak se ruší zákonná přednost 
vozidel jedoucích po kruhovém objezdu; 
přednost budou mít nově jen tehdy, kdy to 
bude upraveno dopravním značením (což 
je dnes případ drtivé většiny objezdů), jinak 
je nutné dodržovat „pravidlo pravé ruky“.
   Druhou novinkou je použití „blinkrů“. 
Při vjíždění na kruhový objezd a jízdy 
po něm (v jízdním pruhu) řidič nedává 
znamení o změně směru jízdy. Naopak při 
opouštění objezdu se znamení dávat musí. 
Touto úpravou se odstraňuje absolutní cha-
os, který dnes na „kruháčích“ panuje, kdy 
každý řidič používá směrová světla v jiné 
situaci a celkově se všichni bojí na kruho-
vý objezd vjet. 
Zastavení a stání
   Dnes musí řidič zastavit a stát rovnoběž-
ně s okrajem pozemní komunikace, pokud 
dopravní značení neumožňuje parkování 
kolmo či šikmo k okraji vozovky. Toto 
ustanovení se ruší všude tam, kde kolmé či 
šikmé stání neohrozí bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu (při stání musí zů-
stat aspoň jeden volný jízdní pruh o šířce 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy).
Za stejných podmínek je možné zastavit 
(ne však stát!) i v druhé řadě, pokud tím 
neznemožní vyjetí z řady ostatním řidi-
čům.
   Změkčí se režim parkování na vyhra-
zeném parkovišti pro „cizí“ vozidla; dnes 
striktní zákaz se mění na možnost využít 
tohoto parkovacího místa na zastavení 
a dokonce i stání na dobu tří minut za 
podmínky neomezení ostatních účastníků 
provozu a řidiče vozidel, pro něž je par-
koviště vyhrazeno (§ 27 odst. 1 písm. o). 
Naši tělesně postižení spoluobčané se ale 
nemusejí obávat zhoršení možností pro za-
stavení a stání – toto ustanovení se netýká 
vyhrazených parkovišť pro invalidy, kam 
se i nadále nesmí ani vjet (§ 67 odst. 7). 
A trest za porušení je skutečně tvrdý: od-
stranění vozidla, pokuta až 10 000 Kč a zá-
kaz činnosti až na 1 rok!  
  Nově se výslovně zakazuje zastave-
ní a stání na silniční vegetaci (povolit 
jej může pouze dopravní značení ).
 

   Jak naznačuje kalendář, jaro je tady a tak 
se konečně po letošní opravdu dlouhé zimě 
dočkáme hřejivých slunečních paprsků, 
které nás vylákají ven na procházku, třeba 
po stezce podél řeky Berounky. Každý to 
někdy zažil – procházíte se, přemýšlíte 
nebo jen tak pozorujete okolí, a následně 
zjistíte, že si na botách nesete suvenýr, 
který zrovna moc nevoní a kterého se 
nelze jen tak zbavit. Pokud pak proklínáte 
všechny psy, je to sice reakce pochopitel-
ná, ale je třeba říct, že čtyřnozí miláčkové 
za to skutečně nemohou, protože někde vy-
konat svou potřebu prostě musí. Ten, kdo 
si zaslouží výtku, jsou majitelé těchto psů, 
kteří nejsou schopni po nich uklidit. 
   Mezi další prohřešky patří také chůze 
v kolejišti a samotné přecházení kolejí 
v místech, kde to není povoleno. Lidé  jsou 
v tomto směru opravdu nepoučitelní, přes-
tože již mnohokrát proběhly sdělovacími 
prostředky zprávy o tragediích, mnozí si 
neustále snaží takto zkrátit cestu zřejmě 
v domnění, že jim se nic stát nemůže. 
Nejhorší na celé věci je, že v mnoha přípa-
dech takto riskují i děti, které zřejmě tím, 
že takto vidí přecházet dospělé, mají zato, 
že je to v pořádku.
   Uplynulo první čtvrtletí tohoto roku, 
roku, ve kterém vstoupil v účinnost tzv. 
protikuřácký zákon. Zajisté jste si mohli 
povšimnout, že strážníci MP při řešení  
přestupků, spočívajících v nerespektování 
zákazu kouření v místech, jakými jsou 
zastávky MHD a nástupiště ČD,  upustili 
od domluv a začali zcela nekompromisně 
pro daný přestupek v blokovém řízení udě-
lovat blokové pokuty pohybující se téměř 
v horní hranici, tedy kolem 400 Kč a ve 
výjimečných případech i více.
   Poslední věcí, o které bych se zde chtěl 
zmínit, je konzumace alkoholických nápo-
jů, odhazování nedopalků cigaret v okolí 
nákupního střediska na nám. Osvoboditelů 

především  bezdomovci a sociálně nepři-
způsobivými osobami. Tyto osoby pak 
svým chováním obtěžují kolemjdoucí, 
kteří buď procházejí, nebo využijí služeb 
zde umístněných provozoven. Jedná se pře-
devším o hlasité, někdy i vulgární projevy, 
žebrání apod. Někteří z takto alkoholem 
posilněných jedinců jsou pak řešeni pro 
drobné krádeže v místním supermarketu. 
Zdá se vám, že je to neřešitelný problém, 
se kterým si neumí poradit bezpečnostní 
složky ani ÚMČ? Omyl! Součástí proti-
kuřáckého zákona jsou i ustanovení řešící 
problematiku prodeje a užívání alkoho-
lických nápojů ve veřejných prostorech 
a prostranství. Chtěl bych proto apelovat 
na vás, občany, abyste, pokud se stanete 
svědky  shora popsaného jednání a dále 
pak např. odhazování obalů od potravin 
a pohazování prázdných či poloprázd-
ných obalů od krabicového vína a dalších 
alkoholických či nealkoholických nápojů, 
neprodleně volali tísňovou linku 156 nebo 
linku 158, vyčkali na místě do příjezdu 
hlídky a pomohli tak identifi kovat a blíže 
určit jednotlivé protiprávní jednání těchto 
osob, neboť zpravidla při příchodu hlídky- 
strážníka na místo, se zde závadové osoby 
již nenacházejí, pokud ano, je pak těžké, 
bez označení, tuto činnost prokázat. Pak se 
tedy může zdát, že shora popsané chování 
zůstává bez postihu. Dále bych tímto chtěl 
apelovat i  na prodejce alkoholických nápo-
jů  s tím, že mohou plně využít nového, již 
zmiňovaného zákona a odmítnout prodej 
alkoholických nápojů osobám, které jsou 
zjevně pod vlivem alkoholu či jiných ná-
vykových látek.
   Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
ÚMČ začleněných ve správním obvodu 
Prahy 16 za příkladnou součinnost, díky 
které MP může lépe plnit své pracovní 
povinnosti. O tom, že se tato práce daří, 
svědčí i ta skutečnost, že se strážníkům- 

okrskářům zařazeným k výkonu služby 
ve správním obvodu Prahy 16 podařilo 
odhalit a následně předat Policii České 
republiky několik celostátně hledaných 
osob s bohatou kriminální minulostí. 
V posledním případě to byla osoba, která 
byla stíhána pro závažnou násilnou trest-
nou činnost.
   V neposlední řadě pak patří poděkování 
i občanům a obyvatelům správního ob-
vodu Prahy l6 s tím, že případné dotazy, 
připomínky či návrhy rádi přivítáme na 

služebnách MP Prahy 5 - detašovaném 
pracovišti Zbraslav a pracovišti Radotín, 
na adrese Praha - Radotín, Sídliště 1075. 
Zde se  v rámci úředních hodin, počínaje 
měsícem dubnem 2006,  budu snažit, 
mj., poskytnout kvalifi kovanou odbor-
nou pomoc, při které bych mohl zároveň 
uplatnit své poznatky a vědomosti získané 
během své předchozí dlouhodobé praxe 
na úseku vyšetřování trestné činnosti.
   

Občanské poradny obecně a radotín-
skou nevyjímaje, poskytují občanům 
bezplatně rady v podstatě ve všech 
oborech práva. Jedná se o nevládní or-
ganizace, zpravidla o občanská sdružení, 
kde působí zkušení poradci. Na poradny 
se může obrátit kdokoliv se svým problé-
mem. Přijít můžete osobně, zatelefono-
vat, napsat nebo využít internetu a dotaz 
zaslat e-mailem. Pokud nedostanete 
potřebnou informaci okamžitě, odnesete 
si kontakt na specialisty, kteří vám při 
řešení problému pomohou.
   Od května 2006 bude v Radotíně  zku-
šebně zřízena pobočka Občanské porad-
ny pro občany  Prahy 16 (Velká Chuchle, 
Lipence, Lochkov, Radotín a Zbraslav). 
Zatím bude otevřena každou pracovní 
středu od 12 do 16 hod. v budově ÚMČ 
Praha 16, nám. Osvoboditelů 21 (bývalá 
akumulátorka). 
Občané mohou přijít osobně, pří-
padně se telefonicky objednat v uve-
d e n é  d o b ě  n a  č í s l e :  2 3 412 8215. 

   Vážení spoluobčané, dovolte, abychom 
se dnes zamysleli nad situací, která byla 
a je vyvolána především masmédii. A to 
v oblasti, která by se mohla dotknout 
a pravděpodobně se i dotkne, více či méně, 
většiny z nás.
   Touto oblastí je problematika postupné-
ho rozšiřování nakažlivého onemocnění 
- nebezpečného kmene ptačí infl uenzy, 
nazývané také chřipka ptáků (aviární 
infl uenza A, kmen H5N1) po Evropě.
   Jak jsme Vás již v minulém čísle Novin 
Prahy 16, dokonce na dvou místech, 
informovali, ptačí chřipka se z Asie do 
Evropy rozšířila přibližně po třech letech. 
Nejen v okolních státech, ale i v ČR byly 
již potvrzeny úhyny ptactva, které byly 
způsobeny právě nebezpečným virem – 
kmenem ptačí chřipky H5N1. Virus chřip-
ky typu A má 16 H a 9 N podtypů. Pouze 
viry podtypů H5 a H7 mohou u lidí způ-
sobovat onemocnění chřipkou. Ne všechny 
způsobují vážnější problémy. Vzhledem 
k současným poznatkům víme, že viry 
s podtypy H5 a H7 mohou stejně jako jiné 
zmutovat a stát se nejen pro ptačí populaci 
velmi nebezpečnými. Virus ptačí chřipky 
jako infekce, která by mohla i v lidském 
těle zmutovat, by se, jak jsme již uvedli, 
mohl u lidí rozšířit především úzkým 
kontaktem s infi kovanými ptáky nebo drů-
beží, nebo jejich exkrety (trusem, peřím, 
kontaminovaným vzduchem ve stájích, 
uhynulými zvířaty apod.).
   Dá se předpokládat, že při dodržení hygi-
enicko-bezpečnostních pravidel by případ-
ná pravděpodobnost nakažení obyvatelstva 
v naší republice měla být minimální. Vir 
je navíc poměrně choulostivý na vnější 
podmínky a k jeho likvidaci stačí tepelná 
úprava při 70 stupních Celsia.
   Přesto však uvedeme, snad jen pro 
připomenutí, symptomy, které by mohlo 
vyvolat a vyvolává toto virové onemoc-
nění postihující ptáky. Může postihnout 
jak volně žijící ptáky, tak i  drůbež jako 
slepice, krůty, kachny a husy. Postižená 
zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou 
chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 
dnů. Infi kovaná zvířata jsou otupělá a mají 
načepýřené peří. Jsou netečná, odmítají se 
pohybovat, jsou apatická. Příjem potravy 
je velmi omezen nebo se objeví úplné 
nechutenství. Rovněž snáška se výrazně 
snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou 
deformovaná a mají tenkou skořápku. 
Některá zvířata vykazují příznaky nachla-
zení (výtok z nosu, kýchání). Zjišťovány 
jsou krváceniny a nekrotické změny na 
hřebínku a lalůčcích, dále i edém hlavy. 
Mohou se objevit otoky a krváceniny na 
končetinách. Každopádně ptačí chřipka 
do naší republiky již dorazila. Proto je na 
místě opravdu zvýšená obezřetnost, zejmé-
na pokud se týká náhodně uhynulých vod-
ních ptáků. Pro představu, jak vyšetřování 
uhynulých ptáků probíhalo, uvádíme údaje 
Státní veterinární správy. Od letošního 
ledna do 20. března bylo vyšetřeno celkem 
1292 uhynulých ptáků. Z toho bylo 1118 
volně žijících, 2 exoti (papoušci) a 172 
kusů drůbeže. Většinou šlo o volavky, la-
butě, kachny divoké, objevily se i poštolky, 
sovy, racci a ostatní ptáci. Žádné hromad-
né úhyny. Počty nahlášených uhynulých 
ptáků již tolik nevzrůstají. Zdá se, že si 
lidé uvědomili, že opravdu není nutné hlá-
sit a k vyšetření odesílat každého drozda, 
holuba či brkoslava. 
   Podle údajů odborníků vyslovit pode-
zření na chřipku ptáků u lidí můžeme, 
jestliže jsou podezření na výskyt chřipky 
ptáků v okolí cca 10  km od jejich praco-
viště či bydliště. Onemocnění se může 
projevit s příznaky vysoké teploty, bolesti 
hlavy, kašle, svalové bolesti, také zánětu 
spojivek, zápalu plic, obtíží při dýchání 
přibližně po 7 dnech od kontaktu s pode-
zřelým potencionálně nemocným zvíře-
tem, až po akutní dechovou nedostatečnost 
a jiné stavy bezprostředně ohrožující život 
nakaženého. Upozorňujeme však, že prav-
děpodobnost onemocnění, při dodržení 
hygienicko-bezpečnostních opatření, je, 
alespoň prozatím, extrémně malá. Přesto, 
máte-li podezření, kontaktujte lékaře 
a žádejte vyšetření na chřipku ptáků. 
Šíření nákazy z ptáků na člověka nepro-
bíhá jednoduše. Z dosud zaznamenaného 
relativně malého počtu příkladů přenosu 
vyplývá, že přenos není jednoduchý a že 
při styku s jedním zdrojem nákazy - uhy-
nulým ptákem - onemocní pouze někdo. 
Příčiny jsou zatím neznámé. Virus H5N1 
ptačí chřipky napadl od roku 2003 asi 180 

lidí. Smrt pěti lidí v Ázerbájdžánu v uply-
nulých týdnech tohoto roku má na svědomí 
právě virus ptačí chřipky H5N1. Celkový 
počet lidských obětí ptačí chřipky ve světě 
tak stoupl na 103.  V Ženevě to oznámila 
Světová zdravotnická organizace (WHO). 
Choroba se rozšířila postupně z Asie do 
Evropy a Afriky; v Americe by se podle 
předpokladů měla objevit ještě letos. 
Klíčem k zastavení šíření nákazy je likvi-
dace nemocného a bezprostředně možné 
nákaze vystaveného ptactva.
   Je tedy obava z nakažení virem ptačí 
chřipky, především pak jeho nebezpečným 
kmenem H5N1, nás – lidí – oprávněná? 
A jak velká by pak tato obava měla být? 
Předpokládáme, že si pamatujete na ne-
dávný, obdobný problém, problém zvaný 
nemoc šílených krav (BSE). Jedná se, či 
nejedná o podobnost čistě náhodnou? Co 
má BSE společného s ptačí chřipkou? 
Hodně. Nemoc šílených krav má s ptačí 
chřipkou společného opravdu hodně. 
Především paniku, která byla v obou 
případech vyvolána obavami z ohrožení 
zdraví lidí. Přitom současná forma ptačí 
chřipky (aviární infl uenzy) neohrožuje 
člověka tak zákeřně, jak se mnohdy uvá-
dí, ale je na místě obava ze zmutování na 
virus, který by byl mnohem nebezpečnější 
než dosavadní typy „lidské chřipky“. Kdy 
k tomu dojde a dojde-li vůbec, to dnes 
nikdo nedokáže říci. Státní veterinární 
dozor nenechává žádné riziko potenciálně 
ohrožující člověka bez pozornosti. Pro 
příklad uvádíme, že za leden a únor 2006 
bylo na BSE vyšetřeno již 29 870 krav. Od 
roku 2001 bylo v ČR celkem vyšetřeno 
901 637 kusů skotu. Na toto množství 
bylo 24 nemocných. Problémem však zů-
stala a zůstává skutečnost, že, dle platných 
právních předpisů, jsou chovatelé hovězího 
dobytka, kde se nemoc objeví a projeví, 
fi nančně odškodňováni. Veřejnosti jsou 
známa fakta, že spolu s nakaženým zvíře-
tem musely být utraceny i další, tentokráte 
však jen potencionálně nakažené kusy. 
Obdobně by se postupovalo i v případě 
nákazy ptačí chřipkou (kmenem H5N1) ve 
velkochovech drůbeže, a stejné by to bylo 
i v případě drobných chovů.
   I z těchto důvodů, především pro infor-
maci orgánů státní správy a samosprávy, 
jste byli v uplynulých dnech osloveni ze 
strany MČ a ÚMČ ve správním obvodu 
Praha 16. Stejně tak by tomu mělo být 
na celém území hl. m. Prahy. Vámi, tedy 
drobnými chovateli, vyplněné podkla-
dy poslouží, v případě připravovaných 
mimořádných veterinárních opatření 
(tedy v případě potvrzení nákazy ptactva 
kmenem viru ptačí chřipky H5N1), kdy 
v tzv. ochranném pásmu se nařídí provést 
evidenci drobných chovů drůbeže a ostat-
ních ptáků podle podobné přílohy, jako 
jste již obdrželi k vyplnění. Do 7 dnů 
po vyhlášení mimořádných opatření by 
měly být zpracovány seznamy drůbeže 
a ostatních ptáků u drobných chovatelů. Ve 
vyplněné tabulce, která by pak již sloužila 
jako podklad pro odškodnění chovatele, 
by byly uvedeny počty kusů jednotlivých 
druhů ptáků, počty vajec od těchto ptáků, 
které se v inkriminované době v chovu 
nacházejí. Počty kusů jednotlivých druhů 
ptáků by se vynásobily určenými cenami 
za kus. Ceny jsou předem určené – pro pří-
klad: nosnice 50  Kč, vejce 1,50 Kč, brojleři 
25 Kč, chovné slepice 100 Kč, vejce 4 Kč, 
kachny chovné 250 Kč, vejce 10 Kč, kach-
ny pro výkrm 90 Kč, husy chovné 350 Kč, 
vejce 30 Kč, husy pro výkrm 200 Kč, krůty 
chovné 450 Kč, vejce 25 Kč, krůty pro 
výkrm 300 Kč, perličky 290 Kč a bažanti 
130 Kč a holubi 50 Kč za kus. Dále jsou 
v tabulce uvedeni dravci, exoti, avšak bez 
předem stanovené ceny za kus, případně 
vejce. V tabulce je ponecháno místo i na 
další údaje. V případě, že chovatel nebude 
souhlasit s předem určenou a stanovenou 
cenou za kus, případně za vejce, může tuto 
cenu rozporovat. Musí však uvést, proč 
s cenou nesouhlasí, a měl by svá tvrzení 
podložit doklady toho charakteru, že ptáka 
či ptáky nakoupil za vyšší cenu, například 
na výstavě, s průkazem původu, apod.
   Předpokládáme a předpokládejme, že 
plánovaná a činěná opatření budou mít za 
následek případnou minimalizaci dopadů 
a důsledků ptačí chřipky na naše obyvatel-
stvo, ale tak i na obyvatelstvo tohoto světa.   

Mobilní sběr nebezpečných odpadů. 
Jako tomu bylo v minulých letech, tak 
i letos bude na území jednotlivých 
městských částí v hlavním městě Pra-
ze, pro Vaše potřeby, zajištěn mobilní 
sběr nebezpečných odpadů. Tento sběr 
nebezpečných odpadů bude na základě  
smlouvy s hl. m. Prahou zajišťován spo-
lečností .A.S.A, s.r.o. - Ďáblická 791/89, 
182 00 Praha 8 (tel.: 283 911 111). Sběr 
bude zajišťován na obvyklých zastávkách 
(předem určených místech) a rovněž 
v obvyklých časech. Pro jednotlivé měst-
ské části, respektive katastrální území 
správního obvodu Praha 16 jsou určena 
i data těchto sběrů.
Lipence: v termínech – 11.5., 10.8. a 
9.11.; Lochkov: v termínech – 18.5., 
17.8. a 16.11.; Praha 16 - Radotín: v ter-
mínech – 17.5., 16.8. a 15.11.; Velká 
a Malá Chuchle: v termínech – 11.5., 
10.8. a 9.11.; Zbraslav a Lahovice: 
v termínech – 10.5., 9.8. a 8.11. Bližší in-
formace získáte na pracovištích jednotli-
vých úřadů městských částí, nejlépe pak 
u pracovníků zajišťujících problematiku 
odpadového hospodářství.

        Výběrové řízení. ÚMČ Praha 16 se síd-
lem Václava Balého 23, 153 00 
Praha - Radotín vyhlašuje výběrové 
řízení na volné místo referenta odboru 
životního prostředí. Pracovní poměr bude 
uzavřen na dobu určitou, 9. platová třída. 
Požadujeme: vzdělání VŠ, přírodovědec-
ké nebo zemědělské, psychickou odol-
nost, bezúhonnost, praxe ve státní správě 
vítána, znalost práce na PC, řidičský 
průkaz, nástup 3.7.2006. Uchazeč před-
loží: přihlášku, strukturovaný životopis,  
výpis z rejstříku trestů, ověřený doklad 
o nejvyšším dosaženém vzdělání. Bližší 
informace na tel. čísle 234 128 430 (OŽP- 
Ing.  Nováková).
Rodičovské příspěvky a exekuce. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
vydalo 10. března tohoto roku pokyn, 
kterým nařizuje nevydávat v rámci soud-
ních exekucí celé rodičovské příspěvky 
a odměny pěstouna. Toto nařízení je 
však v rozporu se zákonem a obě soci-
ální dávky zatím mohou být postihovány 
exekucemi celé. Navíc v některých přípa-
dech budou moci být postihovány celé 
i v budoucnosti. Podle novely zákona č. 
117/1995 Sb. z března 2006 se změní 
dosavadní praxe teprve v okamžiku, kdy 
novela  nabude účinnosti. Po tomto datu 
se budou provádět srážky podle stejných 
pravidel jako u srážek ze mzdy.


