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Biotop se připravuje 
na letní sezonu

se proudem vody mírně posouvaly.
Březen je také posledním měsícem, 

kdy je v provozu přírodní sauna Ki-
jukiju, kterou každý týden navštěvuje 
kolem stovky „saunařů“. Sauna je 
v provozu vždy od pátku do úterý a je 
potřeba si předem rezervovat místa.

Pro sezonu chystáme několik drob-
ných vylepšení a doufáme, že i letos 

bude biotop vyhledávaným místem 
k odpočinku a relaxaci. Slavnostní ote-
vření je plánováno na 14. května a o po-
drobnostech budeme včas informovat.

Ve Sportovní hale Radotín je provoz 
celoroční a právě v tomto období bývá 
v odpoledních hodinách zcela obsa-

zena. Volné kapacity bu-
deme moci nabídnout od 
dubna, kdy některé oddíly 
začnou využívat venkovní 
sportoviště. Můžeme také 
nabídnout nově vybavenou 
saunu a nově nabízíme 
možnost objednání spor-
tovní a rekondiční masáže. 

Ze zajímav ých a kc í 
všechny zveme na 8. až 
10. dubna, kdy se bude 
v hale hrát kvalifikace ME 
v házené juniorů - přiví-

táme zde týmy z Holandska, Turecka 
a Rakouska. 

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 30. 3. 2016 
od 17.00 hodin v  Kulturním středisku 
Radotín v domě U Koruny, náměstí 
Osvoboditelů 44.
Dávky v hmotné nouzi se stěhují. 
Z provozních důvodů Úřad práce ČR 
v rámci Kontaktního pracoviště 
v Praze 5 dočasně přesunul agen-
du dávek pomoci v hmotné nouzi 
(příspěvek na živobytí, doplatek 
na bydlení a mimořádná okamži-
tá pomoc) z pracoviště náměstí 
Osvoboditelů 732/7, Praha-Radotín 
na pracoviště Praha-Smíchov, Plzeň-
ská 314/115. Pracoviště v Radotíně 
bude i nadále přijímat žádosti o dávky 
státní sociální podpory (příspěvek na 
bydlení, rodičovský příspěvek, pří-
davky na děti, pohřebné), dávky pěs-
tounské péče a příspěvky pro osoby se 
zdravotním postižením (příspěvek na 
péči, příspěvek na mobilitu, žádosti 
o průkazy pro osoby se zdravotním 
postižením a příspěvek na zvláštní 
pomůcku). Bližší informace poskyt-
nou zaměstnanci obou pracovišť.
Nové plakátovací plochy a mapy. 
V průběhu druhého únorového týd-
ne bylo v Radotíně vyměněno všech 
jedenáct výlepových nástěnek, jejichž 
majitelem je Městská část Praha 16. 
(Inzerci na těchto plochách je možné 
zadat v podatelně Úřadu městské části 
Praha 16 v hlavní budově radnice.) 
Kromě velkoformátových ploch k vy-
lepování plakátů byly také obnoveny 
a aktualizovány městské mapy, kterých 
je na katastru Radotína celkem šest.
Zákaz podomního prodeje. Na 
území hlavního města Prahy platí již 
několik měsíců zákaz podomního pro-
deje vyplývající z novely tržního řádu 
provedené nařízením č. 8/2015 Sb. 
hl. m. Prahy, která s účinností ode dne 
27. 11. 2015 tento způsob prodeje za-
kázala. Prodejci tedy od tohoto data již 
nemohou chodit dům od domu a na-
bízet zboží nebo služby. V případě po-
rušení tohoto nařízení hrozí sankce až 
do výše 200 tisíc korun. Pokud občané 
zjistí, že dochází k porušování tohoto 
nařízení a cítí se prodejci obtěžováni, 
mohou kontaktovat Městskou policii 
hl. m. Prahy na čísle 156, která může 
dodržování zákazu kontrolovat.
Registr vozidel ve Stodůlkách zrušen. 
Magistrát hl. m. Prahy ukončil provoz 
odloučeného pracoviště registru vozi-
del Odboru dopravněsprávních čin-
ností v Praze 13, Jeremiášova 870. Od 
14. března 2016 jej nahradilo pra-
coviště v Praze 1, Jungmannova 35/29, 
odbavovací hala Škodova paláce, pře-
pážky č. 30-44 (vstup hlavním vcho-
dem z Jungmannovy ulice). Pro 
registraci a schvalování technické 
způsobilosti vozidel jednotlivě do-
vezených ze zahraničí budou vyhra-
zeny přepážky č. 58, 59 a 60. Úřední 
hodiny registru se nemění.
Kotlíkové dotace již vyhlášeny. 
Rada hl. m. Prahy schválila 16. února 
Pravidla dotačního programu „Zlepšo-
vání kvality ovzduší v hl. m. Praze - po-
řízení ekologického vytápění v domác-
nostech“. Na portálu Životního prostře-
dí hl. m. Prahy http://portalzp.praha.eu 
jsou k dispozici Pravidla dotačního 
programu, formulář „Žádost o po-
skytnutí dotace“, seznam ekologických 
topných zdrojů, oprávněných ener-
getických specialistů, kteří doporučí 
provedení vhodného mikro-energetic-
kého opatření a další. Žádosti o dotaci 
budou přijímány od 21. března 2016 do 
29. prosince 2017 anebo do vyčerpání 
přidělených finančních prostředků. 
Přijímat se budou žádosti o dotaci na již 
zrealizované projekty. 
Životní podmínky 2016. Český sta-
tistický úřad i v roce 2016 organizuje 
výběrové šetření o životních podmín-
kách domácností v České republice, 
jímž získává údaje o sociální a eko-
nomické situaci a data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a materiální chu-
doby. Vlastní šetření budou provádět 
speciálně vyškolení tazatelé, kteří se 
budou prokazovat průkazem tazatele 
a příslušným pověřením Krajskou 
správou ČSÚ v hl. m. Praze, jež je 
ve spojení s občanským průkazem 
opravňují k provedení tohoto šetření, 
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. 
Další informace na www.czso.cz.

Více informací z biotopu a sportovní 
haly naleznete na webových 
stránkách www.biotopradotin.cz 
a www.halaradotin.cz.

Na stavbě se našla pistole
Na Okrskovou služebnu v Lochkově přišel 17. února v 11.50 hodin dělník z ne-
daleké stavby odevzdat pistoli, kterou nalezl při provádění výkopových pracích. 
Zrezivělý nález předložil službu konajícímu strážníkovi. Ten s mužem sepsal 
úřední záznam o převzetí nálezu a neprodleně vyrozuměl Místní oddělení Poli-
cie ČR v Radotíně. Jednalo se o německou pistoli Deutsche Werke Ortgies ráže 
7,65 mm Br. vyrobenou v meziválečném období. Tento model používala jako 
služební pistoli německá justice ve 30. letech. Hlídka Policie ČR si poté na loch-
kovské služebně nález s úředním záznamem převzala k přijetí dalších opatření. 
Nekupovali jste něco od podomních prodejců šetřičů vody?
Několik telefonických oznámení od pohotových a nelhostejných občanů prově-
řovala 23. února ve 13.45 hodin autohlídka Městské policie hl. m. Prahy. Podle 
záznamu ze služebního telefonu Okrskové služebny Radotín se v ulici Sídliště 
měli pohybovat dvě podezřelé osoby, navštěvující jednotlivé byty v domech, kde 
nabízely nějaké zboží sloužící k měření průtoku vody. Hlídku po příjezdu na 
místo kontaktovalo několik oznamovatelů, kteří shodně uvedli, že se zde pohy-
bují dva muži střední postavy ve věku cca 25 let. Dále uvedli, že se jedná o muže 
bílé pleti a pravděpodobně romské národnosti, a podrobně popsali jejich vzhled. 
Tyto osoby se pohybovaly samostatně a dle zjištění se domáhaly vstupu do bytů 
za účelem prodeje průtokových sítek do vodovodních baterií. Z taktických dů-
vodů si hlídka na Oddělení správy obecních nemovitostí zajistila veškeré klíče 
od vchodových dveří do domů v ulici Sídliště a začala prověřovat jejich vnitřní 
prostory. Podezřelé osoby však neobjevila. S časovým odstupem ale následovalo 
další telefonické oznámení, že v jednom z domů na nám. Osvoboditelů nějaký 
muž nabízí nájemníkům v jednotlivých bytech sítka do vodovodních baterií 
obdobně jako v ulici Sídliště. Autohlídka neprodleně oznámení prověřila a po 
kontrole všech pater uvedeného domu zjistila ve 2. patře muže odpovídajícího 
popisu. Strážníci ho vyzvali, aby je následoval před dům, kde budou provedeny 
další potřebné úkony. Prodejce byl následně vyzván k prokázání totožnos-
ti, podání vysvětlení a následně byl prolustrován v databázi osob hledaných 
Policií ČR s negativním výsledkem. Při projednávání přestupku se muž choval 
velice arogantně a odmítal, že by se dopustil jakéhokoliv protiprávního jedná-
ní. Zejména popíral skutečnost, že je podomní a pochůzkový prodej na území 
hl. m. Prahy zakázán. Se strážníky neustále odmítal na místě celou záležitost 
řešit, přestože se při prověřování daného případu podařilo zjistit totožnost ženy, 
která ho bezpečně poznala a označila jako toho, kdo jí téhož dne prodal 3 ks sítek 
do vodovodních baterií. Na základě všech výše uvedených skutečností byla celá 
záležitost řádně zadokumentována a předána příslušnému správnímu orgánu 
k projednání, a to včetně dostatečného důkazního materiálu v podobě videodo-
kumentace a fotodokumentace. Místnímu oddělení Policie ČR v Radotíně byly 
postoupeny veškeré zjištěné informace týkající se daného případu k dalšímu 
možnému využití.

Od 22. března do 5. května budou po 
Radotíně opět přistavovány kontejnery 
na bioodpad.

Povinný sběr biologicky rozloži-
telného komunálního odpadu platí 
od roku 2015. Zákon ukládá obcím 
povinnost zajistit občanům možnost 
tento typ odpadu separovat. Praha ji 
plní jednak prostřednictvím sběrných 
dvorů, jednak placeným svozem speci-
álních hnědých popelnic.

Městská část Praha 16 má pro své 
obyvatele navíc od jara 2015 připra-
veno zdarma pravidelné přistavování 
kontejnerů na kompostovatelný od-
pad, které zajišťují Technické služby 
Praha – Radotín.

Jejich svoz vozidlem Mercedes Axor 
(který byl pořízen z fondů EU) bude na 
jaře 2016 probíhat opět v úterý a ve čtvr-
tek od 13.00 do 17.45 hodin podle přes-
ného harmonogramu. Na jednotlivých 

místech bude po celých 45 minut vždy 
u kontejneru obsluha, která občanům 
pomůže a poradí, může jim poskytnout 
i rozpis přistavování kontejnerů.

Zvlášť se separuje listí a tráva, zvlášť 
větve – na místo přistavení budou při-
jíždět za sebou vždy dvě auta, jedno 
s kontejnerem na trávu, druhé s kontej-
nerem na větve. Odkládaný bioodpad 
musí být bez příměsí a do kontejneru je 
ho třeba z obalu (pytle) vysypat.

Jak již bylo uvedeno, lze bio-
odpad odvážet také do Sběrné-
ho dvora Praha – Radotín v ulici 
V Sudech 1488/2 od pondělí do pátku 
v době od 8.30 do 17.00 hodin (při 
změně ze zimního času na letní se 
konec pracovní doby prodlužuje o jed-
nu hodinu, tedy až do 18.00 hodin), 
v sobotu pak od 8.30 do 15.00 hodin. 
Ve sběrném dvoře je odevzdání tohoto 
druhu odpadu pro občany hlavního 
města Prahy, po předložení občanské-
ho průkazu, bezplatné.

Svoz bioodpadu

Podle obecně závazné vyhlášky 
č. 23/2003 Sb. hlavního města Prahy je 
posledním dnem k zaplacení místního 
poplatku ze psů 31. březen 2016.

Poplatek činí ročně v rodinných do-
mech za jednoho psa 300 Kč, za druhé-

ho a dalšího 600 Kč, v ostatních byto-
vých domech za jednoho psa 1 500 Kč, 
za druhého a da lšího 2 250 Kč.
Poživatel starobního, sirotčího, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, 

pokud nemá jiný příjem, platí za 
jednoho psa 200 Kč, za druhého a dal-
šího 300 Kč. Držitel (právnická osoba) 
psa určeného a užívaného k hlídání 
objektů, který je zároveň vlastníkem 
objektu, platí za jednoho psa 600 Kč, 
za druhého a dalšího 900 Kč.   

Poplatek ve výši do 600 Kč ročně 
je splatný předem, nejpozději do 
31. března; činí-li více než 600 Kč 
ročně, pak do 31. března a 31. srpna ve 
dvou stejných splátkách.

Platit je možné hotově na pokladně 
(přízemí, dveře č. 1) Úřadu městské části 
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
Praha-Radotín, poštovní poukázkou 
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.

Poštovní poukázky k úhradě do ter-
mínu splatnosti nejsou rozesílány.

Upozornění pro majitele psů

Zápisy do mateřských škol
Zápisy dětí pro školní rok 2016/2017 do předškolních zařízení jednotlivých 
městských částí správního obvodu Praha 16 budou probíhat od března do června 
v následujících termínech:

datum a hodina zápisu: více informací na:

MŠ Praha - Radotín 5. 4. 2016 9.00-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin 
v MŠ Hastrmánek, třída Včelek

http://radotinska-ms-
hastrmanek.webnode.cz 

MŠ Nad Parkem
Praha - Zbraslav

18. 4. a 19. 4. 2016 13.00-17.00 hodin, 
výdej žádostí
9. 5. 2016 9.00-16.00 hodin odevzdání 
žádostí, potvrzení od lékaře a o bydlišti 
dítěte

 www.msnadparkem.cz
 

MŠ Matjuchinova
Praha - Zbraslav

18. 4. a 19. 4. 2016 13.00-17.00 hodin 
výdej žádostí
9. 5. 2016  9.00-16.00 hodin odevzdání 
žádostí, potvrzení od lékaře a o bydlišti 
dítěte

www.ms-zbraslav.estranky.cz 

MŠ Velká Chuchle
5. 4. 2016 13.00-17.00 hodin,
dny otevřených dveří
21. a 22. 3. 2016 15.00-16.00 hodin

www.ms-chuchle.cz 

MŠ Praha - Lipence 20. 4. 2016 13.00-17.00 hodin www.skolkalipence.cz

Přechod nájmu po smrti nájemce bytu
Zemře-li nájemce, přechází v někte-

rých případech nájem na jiné osoby. 
Za jakých podmínek je to možné? Nový 
občanský zákoník umožnil i přechod 
nájmu na dědice nájemce. Jak jsou 
v těchto případech chráněna práva 
pronajímatele? A co když po zemřelém 
zůstaly dluhy z nájmu?

Na člena nájemcovy domácnosti 
může nájem přejít při splnění dvou zá-
kladních podmínek: zaprvé, že žil v bytě 
nájemce ke dni jeho smrti, a za druhé, že 
nemá v době jeho úmrtí jiný vlastní byt 
(v osobním vlastnictví, služební, členství 
v bytovém družstvu či byt v nájmu).

Souhlas pronajímatele s přechodem 
nájmu se nevyžaduje, pokud se jedná 
o manžela, partnera, rodiče, sourozen-
ce, zetě, snachu, dítě nebo vnuka. Pokud 
ale ten, na koho má nájem bytu přejít, 
o něj nestojí, musí to písemně sdělit pro-
najímateli nejpozději do jednoho měsíce 
od úmrtí původního nájemce.

Protože přechod nájmu může zhor-
šit postavení pronajímatele, zejména 
z hlediska vymahatelnosti nájemného, 
může pronajímatel požadovat po no-
vém nájemci kauci, stejně jako v pří-
padě uzavření nové nájemní smlouvy, 
pokud ji zemřelý nájemce sám nesložil.

Práva pronajímatele jsou chráněna 
i omezením doby trvání přešlého ná-
jmu na dva roky od úmrtí původního 
nájemce. To neplatí, pokud je novému 
nájemci více než sedmdesát let nebo 
pokud nájem přešel na osobu, které 
v době úmrtí původního nájemce ještě 
nebylo osmnáct let. V takovém přípa-
dě přešlý nájem zanikne až dosažením 
dvacátého roku jeho věku.

„Významnou novinkou, kterou 
přinesl nový občanský zákoník, je 
přechod nájmu na dědice zemřelého 
nájemce, pokud nepřešel na žádného 
člena nájemcovy domácnosti,“ říká Lu-
káš Zelený, vedoucí právního oddělení 
dTestu. A dodává: „V tomto případě je 
však pronajímateli i dědicům umožně-
no nájem bytu jednoduše ukončit.“ 

Pronajímatel může v y povědět 
dědicům nájem bez uvedení důvodu 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 
Musí tak učinit do tří měsíců poté, 
co se dozvěděl, že nájemce zemřel, 
že nájem nepřešel na žádného člena 
jeho domácnosti a kdo je nájemcovým 
dědicem nebo kdo spravuje pozů-
stalost. Stejně tak dědic nájemce má 
právo nájem vypovědět s dvouměsíční 
výpovědní dobou do tří měsíců poté 
(nejpozději však do šesti měsíců od 
smrti nájemce), co se dozvěděl o smrti 
nájemce, o svém dědickém právu 
a o tom, že nájem nepřešel na pří-
padné členy nájemcovy domácnosti. 
Totéž právo má i správce pozůstalosti 
zemřelého nájemce. Pronajímatel má 
právo byt vyklidit, pokud se ani do 
šesti měsíců od smrti bývalého nájem-
ce nezjistí, kdo je jeho dědicem.

Pokud po sobě zemřelý nájemce za-
nechal dluhy z nájmu, je tyto dluhy po-
vinen zaplatit dědic, na kterého přešel 
nájem, společně s osobami, které žily 
se zemřelým ve společné domácnosti. 
Naopak, pokud nájem bytu přejde na 
člena domácnosti a zemřelý zaplatil ná-
jem předem, má dědic právo přeplatky 
požadovat po novém nájemci.

Svoz BIOodpadu Jaro 2016
Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení

Tráva. listí 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45

Větve 17.00-17.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45

22/3/16 úterý Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo

24/3/16 čtvrtek nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce

29/3/16 úterý Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská

31/3/16 čtvrtek Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská

5/4/16 úterý Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

7/4/16 čtvrtek Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

12/4/16 úterý Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce

14/4/16 čtvrtek Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů -
odstavná plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky

19/4/16 úterý Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova

21/4/16 čtvrtek Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem

26/4/16 úterý Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo

28/4/16 čtvrtek nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce

3/5/16 úterý Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská

5/5/16 čtvrtek Otěšínská x K Višňovce nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská


