
Neměl klíče?
Těsně před půl druhou hodinou odpolední v pátek 25. listopadu zpozorova-
la hlídka městské policie podezřele vypadající zaparkované vozidlo ve Velké 
Chuchli, za bývalou továrnou ICOM. Uvnitř, na sedadle spolujezdce, seděl muž 
a manipuloval s dráty pod palubní deskou. Strážníci muže prolustrovali v da-
tabázi hledaných osob, a to s pozitivním výsledkem. Hledaný tak byl i s vozem 
předán „státním“ policistům. Při lustraci vozidla bylo zjištěno, že jeho majitelem 
je právě tento muž.
Značka poškozena, ale neuloupena
Sedmého prosince ve 22.20 hodin prověřovali strážníci oznámení kvůli po-
škozování dopravního značení na Zbraslavi. Ve Výtvarnické ulici pak zastavili 
muže, který přes rameno nesl sloupek se svislou dopravní značkou „Přechod pro 
chodce“. Po zjištění totožnosti muže byla na místo přivolána Policie ČR, která si 
celou záležitost převzala k dořešení.

Nechte si to na doma...
16. prosince před půl pátou odpolední zpozorovali městští strážníci ženu, která 
výkaly znečišťovala veřejné prostranství. Bylo to v ulici U Starého stadionu před 
radotínskou sportovní halou. Na upozornění nijak nereagovala a dále ve své 
„činnosti“ pokračovala a nakonec uvedla, že ji to nezajímá. Ženě byla udělena 
bloková pokuta 1000 korun.

ZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

Nerovnost vozovky (A 7a) 
Výstražná dopravní 
značka „Nerovnost vo-
zovky“ A 7a upozorňu-
je řidiče na jednotlivé 
hrboly, výtluky nebo 

na úsek s nerovným povrchem vozov-
ky (často bývá doplněna podtabulkou 
s udáním délky úseku a dopravní 
značkou snižující rychlost jízdy v da-
ném úseku). 
Pozor zpomalovací práh (A 7b)

Podobného významu 
je i dopravní značka 
„Pozor zpomalovací 
práh“ A 7b upozor-
ň u j í c í  n a  u m ě l o u 

nerovnost na vozovce a současně na ne-
zbytnost snížit rychlost jízdy. Z tohoto 

důvodu se téměř vždy tato značka osa-
zuje společně se značkou B 20a – nej-
vyšší dovolená rychlost. 
Křižovatka (A 3)

V pražských ulicích 
je stále více k vidění 
d o p r a v n í  z n a č k a 
A 3 –„Křižovatka“, 
která upozorňuje na 

křižovatku, kde není přednost v jízdě 
upravena svislými dopravními značkami 
a kde se řidiči řídí pravidlem pravé ruky. 
Pohyblivý most (A 33)

Naopak jen zřídka se 
lze setkat s dopravní 
značkou A 33 „Pohyb-
livý most“ upozorňují-
cí na jeho blízkost.

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Domácí násilí se stalo fenoménem 

posledních let, kdy se také začalo řešit. 
Nicméně problematika má svoji histo-
rii daleko dříve. Jestli však někdo čekal 
konkrétní datum, tak bude s největší 
pravděpodobností zklamán. 

Česká republika si až v posledních 
letech bere příklady ze zahraničí, kde 
se věcí zabývají delší dobu, a o tom 
také svědčí kvalita, přístup jednot-
livých subjektů a způsoby řešení fe-
noménu domácího násilí. V krátkém 
pětidílném seriálu seznámíme čte-
náře s tímto jevem v hrubých rysech 
a případně ho nasměrujeme k dalším 
krokům a informacím, které jsou 
k tomuto tématu dostupné a které je 
případně třeba učinit. 

Tzv. latentní (skrytá) oběť do-
mácího násilí si ani neuvědomí, že 
právě ona by mohla být a v mnoha 
případech je obětí domácího nási-
lí. Nejdříve je důležité si definovat 
pojem – domácí násilí je fyzické, 
psychické, sociální, ekonomické, 
sexuální a nebo jejich kombinace 
mezi blízkými osobami, ke kterému 
dochází opakovaně v jejich soukromí 
a tím skrytě mimo kontrolu veřejnos-
ti, intenzita násilných incidentů se 
stupňuje a vede ke ztrátě schopností 
včas tyto incidenty zastavit a efektiv-
ně vyřešit narušený vztah.

Domácí násilí může být psychické – 
zastrašování (zlé pohledy, výhružná 
gesta, předvádění zbraní, ničení věcí, 
ubližování jiným v přítomnosti 
ohrožené osoby, zvýšená kontrola 
všeho, co ohrožená osoba dělá – kam 
jde, s kým mluví, co říká, kdy se 
vrátí, omezování samostatnosti 
a rozhodování o sobě), kritizování 
a ponižování (nadávky, zesměšňová-

ní, snižování schopností, zpochyb-
ňování duševního zdraví, zlehčování 
obav, přehlížení přání a potřeb), 
vyhrožování a vydírání (nucení 
k poslušnosti, vyhrožování bitím, 
přerušením kontaktů, sebevraždou, 
vydírání přes děti, vnoučata, vyvo-
lávání pocitů viny), fyzické – facky, 
rány pěstí, kopání, tlučení hlavou 
(např. o stěnu, topení), rdoušení, 
tahání za vlasy, bití nějakým před-
mětem apod., sociální – izolace od 
příbuzných a přátel (zákaz přijímat 
návštěvy, svým chováním odrazovat 
návštěvníka od dalších návštěv, zá-
kaz telefonovat, dívat se na TV, do-
provázení např. k lékaři, na úřady), 
ekonomické zneužívání – zamezení 
přístupu k financím (i vlastním), 
vydírání, vynucování přepsání bytu, 
nemovitosti, sexuální násilí a jejich 
kombinace. 

Podle Expertní skupiny Aliance 
proti domácímu násilí v sobě do-
mácí násilí nese znaky opakování 
a dlouhodobost – z jednoho útoku 
jakéhokoli charakteru ještě nelze ur-
čit, zda jde o domácí násilí. Může to 
však být jeho začátek. Dalšími znaky 
jsou eskalace – od urážek se stupňuje 
přes psychické snižování lidské dů-
stojnosti až k fyzickým útokům a zá-
važným trestným činům ohrožujícím 
zdraví a život; jasné a nezpochybni-
telné rozdělení rolí osoby ohrožené 
a osoby násilné a neveřejnost – pro-
bíhá zpravidla za zavřenými dveřmi 
bytu či domu, stranou společenské 
kontroly. Domácí násilí nejsou ale 
vzájemná napadání, hádky, rvač-
ky, spory, kde se role osoby násilné 
a osoby ohrožené střídají.

Informační a poradenské centrum Kontakt
V nelehké situaci se může z nespočet-

ně důvodů ocitnout každý z nás. Někte-
ré problémy, když se včas neřeší, mohou 
bolestně poznamenat náš další život. 

Jak se tedy orientovat v celé škále 
problémů, ve kterých se v dnešní stá-
le složitější době ocitáme? Můžeme 
se obrátit na naše blízké, na známé, 
či hledat na internetu. Můžeme však 
také navštívit specializovanou službu, 
kde nám mohou pomoci orientovat se 
ve složitých životních podmínkách.

Informační a poradenské centrum 
Kontakt Centra sociálních služeb Pra-
ha sídlí v Ječné ulici č. 3 v Praze 2 (tel. 
222 515 400) a provozuje vedle sociál-
ně právní poradny, která funguje po 
celý týden, i několik dalších, speciali-
zovaných. V pondělí a pátek sem mo-
hou zavítat osoby se zdravotním posti-
žením, v úterý a ve středu (9-12 hodin, 
13-16 hodin) můžete navštívit právní 
poradnu a ve čtvrtek Intervenční cen-
trum, které pomáhá osobám ohrože-
ným domácím násilím. 

Kromě pomoci tu naleznete i pod-
poru při hledání zaměstnání v Job 
klubu. Poradny jsou otevřeny v uve-
dené dny v provozní době: pondělí 
od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, 
úterý 8-12 hod. a 13-16 hod., středa 
8-12 hod., 13-17 hod., a ve čtvrtek 
a pátek vždy od 8 do 12 hodin. Infor-
mační a poradenské centrum Kontakt 

můžete navštívit bez objednání, vyjma 
Intervenčního centra a Job klubu. Po-
moc je poskytována bezplatně.

Odborní pracovníci poradny přistu-
pují vždy ke klientovi komplexně, to 
znamená, že uplatňují celostní přístup 
k řešení jeho situace. Zřídkakdy se to-
tiž stane, že přijde klient jen s jedním 
ohraničeným problémem, spíše se jed-

ná o řešení celé složité situace klienta, 
jež zahrnuje široké spektrum problé-
mů počínaje ztrátou zaměstnání, byd-
lení, rozpadem rodinných vztahů, přes 
občanskoprávní či trestněprávní kau-
zy, zdravotní problémy, až po hmot-
nou nouzi, zadlužení a stále častěji se 
vyskytující problémy s exekucemi.

Všichni klienti zde dostanou přívěti-
vě podané informace zahrnující celou 
škálu sociálních služeb zaměřených na 
konkrétní cílovou skupinu, ale též zde 
naleznou pomoc v orientaci v dalších 
nejrůznějších oblastech současného 
života. Nezapomeňte, že včasné řešení 
malých problémů bývá často nejlepší 
prevencí problémů větších.  

Nejčastější otázky 

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci 
s dceřinou společností Měření dodávek 
plynu, a.s. a vybranými úřady městských částí 
Prahy a přilehlých obcí nabízí služby tzv. „mo-
bilní obchodní kanceláře“. 

Nabídka je určena odběratelům zemního 
plynu kategorie domácnost a malood-
běr. Jejím prostřednictvím si jak stávající, 
tak i potenciální zákazníci Pražské ply-
nárenské mohou vyř ídit  zá lež itos-
ti související s odběrem zemního plynu.
V prvním půlce roku 2012 bude kance-
lář umístěna v dodávkovém automobilu 
VW Transporter označeném logem Pražské 
plynárenské, a.s. před budovou Úřadu měst-
ské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21 
v těchto termínech: 19.1. od 8 do 11 hodin, 
23.2. od 12 do 14.30 hodin, 28.3. od 10.30 
do 13.30 hodin, 7.5. od 13.30 do 17 hodin 

a 11.6. od 10.30 do 13.30 hodin.
Mobilní kancelář poskytuje zejména 

služby, jakými jsou 
žádost o připojení 
k distribuční sousta-
vě, zahájení, převod 
a ukončení odběru 
zemního plynu, změ-
ny smluvního vztahu 
(způsobu placení, zasí-
lací adresy, jména atd.), 
převzetí reklamace, 
s j e dnán í  v ý měny, 
kontroly a zaplom-
bování plynoměru 

(zajišťuje Měření dodávek plynu, a.s. na zá-
kladě zmocnění Pražské plynárenské 
Distribuce, a.s.). Dále podává informace 
k otázkám souvisejícím s dodávkami zem-
ního plynu, přijímá požadavky na zákaz-
nické karty, vydává tiskopisy a informační 
brožury.

Mobilní kancelář

Jakým způsobem je úřad povinen doručo-
vat písemnosti?

Od 1. července 2009 je pro orgány veřejné 
moci primárním způsobem doručování 
prostřednictvím datové schránky. Podle § 19 
odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektro-
nických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, mají formu datové zprávy. 

Výše uvedený zákon ukládá, pokud je to 
objektivně možné, elektronickou komunika-
ci. Proto musí orgán veřejné moci, přestože 
reaguje na písemné podání, využít datovou 
schránku, má-li ji odesílatel zřízenu a zpří-
stupněnu. Podnikatelé-právnické osoby ji 
mají přidělenu ze zákona Ministerstvem 
vnitra. Všechny fyzické osoby, tedy nejen 
podnikatelé, si ji mohou zřídit dobrovolně 
na kontaktních místech Czech POINT. 
Existují však výjimky dle § 17 odst. 1 výše 
uvedeného zákona, kdy není možné ze stra-
ny úřadu prostřednictvím datových zpráv 

doručovat. Doručujeme-li na místě (osob-
ně), nebo neumožňuje-li to povaha doku-
mentu, doručuje-li se veřejnou vyhláškou 
a též v případě, kdy 
nemá adresát schrán-
ku zpřístupněnu.

D o k u m e n t  j e 
adresátovi doručený 
okamžikem, kdy se 
do datové schrán-
ky přihlásí osoba, 
která má dle svého 
oprávnění přístup 
k dodanému doku-
mentu (§ 17 odst. 3). 
Nepřihlásí-li se tato 
osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do 
schránky, považuje se dokument za doru-
čený posledním dnem této lhůty – platí 
tzv. fikce doručení (§ 17 odst. 4). Od tohoto 
okamžiku nastávají právní účinky. Datovou 
schránku jiného subjektu nelze pro doručo-
vání použít, a to ani v případě, že účastník 
o to sám požádá.

Mladí lidé včetně školních týmů se mohou 
zúčastnit soutěže JuniorErb. Nejlepší pražské 
webové stránky či projekty pak budou soupe-
řit na celostátní úrovni.  

Až do 31. ledna 2012 se do JuniorErbu 
mohou přihlásit mladí lidé do 18 let, kteří se 
aktivně zajímají o internet a vytvářejí vlastní 
webové stránky nebo internetové projekty 
pro města, obce, regiony, turistická místa, 
školy, veřejnou správu a subjekty podílející 
se na společenském životě samospráv (např. 
místní sportovní oddíl, skauti, dobrovolní 
hasiči, ochotníci apod.). Soutěžit mohou 
i školní týmy. 

Přihlášeny mohou být i projekty, které 
mají určitý vztah k webovým stránkám 
úřadů měst, obcí či krajů a mohou roz-
šířit jejich funkčnost či spektrum služeb. 
V ročníku 2012 budou rovněž vyhlášena 
krajská kola vybraných krajů včetně hlav-
ního města.

V Praze budou nejlepší projekty oceně-
ny věcnou cenou a postoupí do celostát-
ního kola. Porota bude hodnotit nápad, 
celkový dojem a úroveň zpracování, jasné 

zacílení, originalitu, užitečnost, grafické 
zpracování (příjemnost a soulad designu 
s účelem stránky), technické zpracování 
(technickou náročnost, funkčnost, navigaci 
a přehlednost, užití moderní technologie), 
případně potenciál pro komerční využití. 
Oceněny budou projekty, které jsou v urči-
tém aspektu (nebo více z nich) výjimečné 
a převyšují ostatní.

Vítězné projekty soutěže JuniorErb 
2012 za kraj Hl. m. Praha budou předsta-
veny společně s finalisty soutěže Zlatý erb 
2012 v polovině března na pražské radnici 
a na konferenci Junior Internet, ten nejlepší 
z nich se bude moci zúčastnit celostátní 
konference Internet ve státní správě a sa-
mosprávě (ISSS)/Visegrad Four for Deve-
loping Information Society (V4DIS), která 
se koná 2.-3. dubna 2012 v Hradci Králové, 
kde bude mít příležitost porovnat své kva-
lity s ostatními studenty i na mezinárodní 
úrovni.

Přihlaste se do soutěže JuniorErb

Podmínky účasti v soutěži jsou 
detailněji popsány na www.juniorerb.cz. 

Senioři a jízdné v Praze. Kolik stojí jízdné 
pro pražské seniory na území hl. m. Prahy 
v autobusech, tramvajích, metru či vlako-
vých spojích zařazených do pražské inte-
grované dopravy (PID) a co je pro nižší 
jízdné potřeba udělat? Lidé ve věku 60-65 
let jezdí za poloviční jízdné s průkazkou 
PID, kterou po předložení žádosti a foto-
grafie vydává zdarma Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, Na bojišti 5, Praha 2, nebo 
s opencard s aplikací „průkazka PID“. 
Senioři ve věku 65-70 let mají nárok na 
bezplatnou přepravu, včetně vlakových 
spojů zařazených do PID, po předložení 
opencard s nahranou aplikací (Senior 65+), 
která stojí 120 Kč s platností max. na 6 let. 
Je tedy nejdříve nutné zažádat o opencard 
(pokud ji už nemáte) a poté si na ni nechat 
nahrát příslušnou aplikaci na kterémkoli 
místě, kde se prodává elektronické jízdné 
PID. Vydání osobní opencard je i nadále 
bezplatné. Standardní doba pro zpracování 
žádosti a výrobu je cca 14 dní. Pokud na její 
vydání spěcháte, můžete si kartu pořídit na 
počkání (poplatek za expresní vydání kar-
ty je 250 Kč). Pro osoby starší 70 let se nic 
nemění, pro bezplatné cestování postačí 
i nadále občanský průkaz nebo identifi-
kační průkazka PID, která dokladuje váš 
věk. Pokud však chcete jezdit po Praze 
zdarma také ve vlacích PID, potřebujete 
opencard s nahranou aplikací Senior 70+, 
která stojí 20 Kč na čtyři roky.
Uzavírka v ulici Josefa Houdka. Z důvodu 
pokračování dalších etap výstavby zárubní 
zdi je až do 29.2.2012 realizována částečná 
uzavírka ulice Josefa Houdka (úsek v délce 
cca 220 m od křižovatky s ul. K Peluňku 
směrem do Lipenců). Doprava je v daném 
úseku řízena pomocí provizorní světelné 
signalizace kyvadlově. V rámci I. etapy 
této akce se přesunula zastávka BUS MHD 
linky č. 241 „Peluněk“ směr Smíchovské 
nádraží, z ulice Josefa Houdka cca o 50 m 
po směru jízdy do ul. K Peluňku pod most 
(ul. Strakonická). Zhotovitelem akce je 
společnost EUROVIA CS, a.s.
Uzavírka ulice podél urnového háje. 
V rámci pokračování výstavby vodo-
vodního přivaděče v ul. Výzkumníků na 
Zbraslavi, dojde v termínu od 16.1.2012 
do 19.2.2012 k úplné uzavírce bezejmen-
né účelové komunikace vedoucí podél 
zbraslavského urnového háje (propojení 
mezi ulicemi Výzkumníků a K Havlínu). 
Přístup na hřbitov bude zajištěn hlavním 
vstupem. Práce bude realizovat společnost 
EUROVIA CS, a.s.
Pro podnikatele. Odbor živnostenský 
ÚMČ Praha 16 upozorňuje podnikatele 
na novelu zákona č. 351/2011 Sb., kterým 
se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpi-
sů, a další související zákony s účinností od 
1.1.2012 a které souvisí se živnostenským 
zákonem, kdy § 37 odst. 2 obchodního 
zákoníku stanovuje povinnost podnikatele 
mít právní důvod užívání prostor zapsa-
ných jako sídlo v obchodním rejstříku po 
celou dobu, co jsou tyto prostory jako sídlo 
podnikatele zapsány. K doložení právního 
důvodu užívání prostor se předloží pí-
semné prohlášení vlastníka nemovitosti, 
bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou 
prostory umístěny, případně prohlášení 
osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo 
nebytovým prostorem jinak nakládat, že 
s umístěním souhlasí. Takové prohlášení 
nesmí být starší než tři měsíce a podpisy 
musejí být úředně ověřeny.
Zelená linka 800 100 000. Zelená linka 
hl. m. Prahy vám pomůže v případě, kdy 
nevíte, na koho se obrátit s požadavkem 
o vyřešení problému z oblasti životního 
prostředí. Tato bezplatná linka je provozu 
24 hodin denně, v pracovní době je na 
pracovišti přítomna referentka informací, 
mimo ni nebo v případě obsazení linky 
je k dispozici záznamník. Použít lze také 
e-mail: katerina.zemanova@praha.eu. 
Zelená linka přijímá podněty občanů nebo 
návštěvníků Prahy ohledně životního 
prostředí, tj. různé nepořádky, skládky, 
neudržovaná zeleň, sběrné kontejnery 
a problémy okolo nich, díry v komunika-
cích atd., bez ohledu na příslušného správ-
ce. Ve spolupráci s občanem je provedena 
správná lokalizace a podnět je pak předán 
na kompetentní místo. 
Infocentrum otevřeno i o víkendech. 
Informační přepážka Pražské integro-
vané dopravy, která byla otevřena na 
pražském Hlavním nádraží v září 2011, 
obsloužila za čtvrt roku provozu téměř 
10 000 zákazníků z řad Pražanů, ale i tu-
zemských a zahraničních návštěvníků 
Prahy. Proto se ROPID rozhodl rozšířit 
provozní dobu i na víkendy. Infocentrum 
PID bude nově otevřeno každý den od 8.00 
do 18.30 hod. s polední přestávkou mezi 
13.30 a 14.00 hod. Na přepážce č. 1 v rám-
ci zákaznického centra na pražském Hlav-
ním nádraží jsou zákazníkům zdarma 
k dispozici veškeré aktuální informační 
materiály i jízdní řády vlaků. Na požádání 
je možné nechat si vytisknout také libovol-
ný zastávkový jízdní řád či se dotázat na 
dopravní spojení či cenu jízdného.


