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Příroda opět ukázala svoji sílu
s vysokým stupně nebezpečí (v celém
rozsahu ji uvádíme níže) byla zveřejněna na webu Městské části Praha 16
téměř ihned po jejím vydání. Bohužel se v ranních hodinách 29. června
předpověď ukázala býti pravdivou.
Na stanici v Praze-Radotíně byl za
pár hodin naměřen extrémní srážkový
úhrn 110 mm.
Šachetský potok, který teče směrem
od Kosoře a několik let v něm nebyla
prakticky žádná voda, se vylil ze své-

ho koryta a proměnil se v nekonečný
proud prudké vody, jenž neuvěřitelnou
rychlostí zaplavil páteřní komunikaci
K Cementárně, areál Hasičské stanice
č. 8, ulice V Sudech a Vápennou. Přes
rychlou reakci členů Povodňové komise a Krizového štábu Městské části
Praha 16, pracovníků Technických
služeb Praha - Radotín, Hasičského
záchranného sboru hlavního města
Prahy a posléze i Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Radotín bohužel
kanalizační síť nezvládala neustávající
obrovskou masu vody a rozlila se na
komunikace, do zahrad a zatopila části rodinných domů.
Další zasaženou oblastí byla oblast
Cikánky a Maškova mlýna, kde voda
tekoucí od Zadní Kopaniny opustila

břehy. I zde bylo nutné zastavit veškerou dopravu včetně provozu MHD.
Dalším velmi nebezpečným faktorem,
se kterým si Krizový štáb Městské
části Praha 16 musel poradit, bylo
hrozící protržení hráze rybníka, kde
se v oblasti nad Maškovým mlýnem
rozvodněný potok ze směru od Zadní
Kopaniny vylil ze svých břehů a přetekla retenční (dříve mlýnská) nádrž.
Na základě těchto skutečností bylo povodňovou komisí preventivně zřízeno
evakuační centrum ve sportovní hale,
a to pro případ rozhodnutí o evakuaci
této oblasti.
Členové Povodňové
komise a Krizového
štábu Městské části
Praha 16 nepřetržitě
monitorovali jak situaci na postižených
místech, tak i další
možný vývoj situace
a předpovědi počasí.
Okamžitě byly zřízeny informační linky,
určené především pro
občany z dotčených
lokalit a rovněž proběhla distribuce lístků s těmito čísly v postižené
oblasti. Na zřízeném Call centru si
bylo rovněž možno vyžádat pomoc při
odklízení následků bleskové povodně
včetně vysoušečů. Technické služby
Praha - Radotín na vyžádání Krizového štábu MČ Praha 16 přistavily kontejnery na odpad a za spolupráce Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín
zajišťovaly úklid postižené oblasti.
Extrémně vydatné deště však v Radotíně prověřily i další oblasti (např.
Rymáň), v ytopily sklepy několika
rodinných a bytových domů i suterénní prostory Domu s pečovatelskou
službou v ulici K Cementárně a polikliniku na Sídlišti.

Dne 28. června 2017 byla Českým hydrometeorologickým ústavem vydána výstraha (PVI_2017/59) na velmi silné bouřky, vysoké teploty a vydatný déšť na území hlavního města Prahy. Výstraha obsahovala informaci o vývoji počasí nad střední Evropou a o postupu zvlněné studené fronty
během večera a v noci na čtvrtek (29.6.) přes naše území. Nejvyšší pravděpodobnost výskytu velmi silných bouřek se předpokládala ve východní
polovině Čech, na ostatním území byly očekávány bouřky silné. V bouřkách se dle vydané výstrahy mohly vyskytnout přívalové deště s krátkodobými úhrny kolem 30 mm, nárazy větru 20 až 25 m/s a krupobitím.
Ve východní polovině Čech mohlo při lijáku ojediněle spadnout kolem
50 mm a nešlo vyloučit nárazy kolem 25 m/s (90 km/h). Bouřková a přeháňková činnost měla po půlnoci (z 28.6. na 29.6.) slábnout a srážky měly
v Čechách přecházet do deště, místy vydatného. Intenzita deště mohla být
i nadále přechodně zesilována bouřkovou aktivitou. Trvalá srážková činnost na území Čech měla pokračovat až do čtvrtečního odpoledne (29.6.),
kdy měly začít srážky od jihozápadu slábnout. Vydatné srážky s úhrny
30 až 50 mm byly předpokládány v oblasti severozápadní poloviny Čech.
Nejvyšší srážkový úhrn měl být pravděpodobně dosažen v Ústeckém a Libereckém kraji, kde mohlo v uvedeném období během čtvrtka spadnout až
60 mm. V důsledku přívalových nebo vydatnějších srážek mohlo docházet
na tocích v Čechách k výraznějšímu kolísání a vzestupům hladin. Během
středečního večera a čtvrtka, případně také v noci na pátek se nedalo vyloučit překročení 1. stupně povodňové aktivity zejména na menších tocích
postižených bouřkami nebo vydatnými srážkami.

Povodňová prohlídka
Radotínského potoka
Pracovníci Městské části Praha 16
a Po v o d í V l t a v y, s . p. p r o v e d l i
4. července povodňovou prohlídku Radotínského potoka. Zjišťovali rozsah
škod a současně plánovali provedení
nezbytných prací po bleskové záplavě
ze čtvrtka 29. června.
Kontrola proběhla
na celém toku Radotínského potoka od
správ ní ho obvodu
Praha 13 (nad Maškovým mlýnem), přes
Cikánku, oblast kolem
ulice K Cementárně
a Edenu až po soutok
s Berounkou.
Podle dokumentace
a protokolu z jednání budou správcem
vodního toku (Povodí
Vltavy, s.p.) zajištěny
nezbytné práce na likvidaci povodňových
škod, včetně vyčištění
koryta zejména v oblasti Cikánky
a u ústí potoka, odkud budou odstraněny nánosy zeminy, kamení a naplavené větve. Dojde také k prořezání
stromů v havarijním stavu či padlých,

které snižují průtočnou kapacitu koryta. Vzhledem k tomu, že došlo i k částečné destrukci břehového zpevnění,
bude se tam, kde to bude nutné, opravovat. Veškeré práce by měly proběhnout ještě v tomto roce.
Ve stejný den jako kontrola toku

Nejčastější dotazy
Kde platí zákaz kouření?
Podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, který nabyl
účinnost 31. května, se rozumí návykovou látkou nejen
tabákové výrobky, ale i kuřácké pomůcky, bylinné
výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, alkohol,
psychotropní látky…
Zákaz kouření dle tohoto zákona platí:
» Ve veřejnosti přístupném vnitřním prostoru, kromě
stavebně odděleného prostoru pro kouření který
musí být označen zákazem vstupu osobám mladším 18 let.
» Ve vnitřním zábavním prostoru (kino, divadlo, výstavní a koncertní síň,
sportovní hala a vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce).
» Ve vnitřním prostoru stravovacích služeb (výjimka pro vodní dýmky).
» Ve vnitřním prostoru všech sportovišť.
» V prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let.
» Ve škole a školském zařízení.
» V zařízeních, kde je poskytovaná sociálně-právní ochrana dětí,
» V provozovnách, kde je provozovaná živnost s předmětem podnikání Péče
o děti do 3 let,
» V dětské skupině či zařízení s mimoškolní výchovou a vzděláváním
(nezařazené do rejstříku škol a školských zařízení).
» Ve zdravotnickém zařízení (kromě stavebně odděleného prostoru vyhrazeného
pro léčení závislostí).
» Na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.
» V dopravním prostředku veřejné dopravy.
» V tranzitním prostoru mezinárodního letiště, kromě stavebně odděleného
prostoru pro kouření.
» V prostoru zoologické zahrady (kromě vnějších vyhrazených prostor).

Nové dělicí sítě v hale
Koncem června se ve Sportovní hale
Radotín instalovaly nové dělicí sítě,
které mohou její hrací plochu rozdělit
na tři části.
Na dosavadní systém roztahovacích
sítí zavěšených na laně si nájemci jednotlivých kurtů poměrně často stěžovali – sítě se těžko zatahovaly a během
hry si je hráči posouvali do jednoho
nebo druhého hřiště.
Proto padlo rozhodnutí vybavit halu
jiným druhem oddělovacích stěn. Ty
byly objednány již před delší dobou, se
zahájením prací se ale čekalo, až skončí
pravidelné tréninky. S koncem školního
roku již bylo možné na krátkou dobu
halu uzavřít a začít s instalací.
Na nosné konstrukci z hliníkových
profilů zavěšených pod stropem, kterou dodala firma Albet, jsou připevněny navijáky, díky nimž je možné
sítě spouštět podobně jako římské
žaluzie. Navíjení je ovládáno z panelu
umístěného tak, aby obsluha po celou
dobu spouštění či navíjení měla vizuální kontrolu. Samotné sítě mají ve
spodní části přišitý pruh ze silného
plastu. Ten má v sobě kovová oka,
skrze která jsou vedeny navíjecí popruhy, a na spodním okraji manžetu,
do ní se vsunou železné tyče sloužící

jako závaží i pevný lem současně.
„Celkové náklady dosáhly částky
510 tisíc korun, celou zakázku si

Radotínská o.p.s., což je společnost
založená Městskou částí Praha 16
a spravující vedle haly též radotínský
biotop, dokázala pokrýt sama z vlastních prostředků,“ říká Mgr. Miroslav
Knotek, předseda správní rady Radotínské o.p.s.

S 2,26 promile za volant?

Při běžné hlídkové činnosti v ulici Na Baních ve Zbraslavi zpozorovala autohlídka Městské policie hl. m. Prahy 18. června pět minut před druhou hodinou
v noci projíždějící osobní motorové vozidlo značky Opel, jehož řidič vykazoval
nejistou jízdu. Autohlídka MP vozidlo za pomoci ZVZ (majáky s nápisem stop)
zastavila a vyzvala řidiče k prokázání totožnosti. V průběhu kontroly dokladů
potřebných k řízení motorového vozidla a při komunikaci s řidičem byl z jeho
dechu cítit alkohol. Proto byla u řidiče provedena orientační dechová zkouška
ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 2,26 promile.
Řidiče pod vlivem alkoholu si následně na místě převzala autohlídka Policie ČR
z místního oddělení Radotín.

Polonahý a agresivní

byly dokončeny také poslední likvidační práce vyžádané od obyvatel
ulice Vápenné, kam byl opětovně
přistaven kontejner na povodňový
odpad.
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Telefonické oznámení, že v ulici Jílovišťská v Lipencích se nachází ležící muž, který
má být napůl nahý, prověřovala 18. června v půl deváté ráno autohlídka Městské
policie hl. m. Prahy: po příjezdu na místo zpozorovala muže ležícího na chodníku,
který měl na sobě pouze triko a od pasu dolů byl nahý. Muž byl pomočený a pokálený. Vzhledem k tomu, že nereagoval na oslovení a nehýbal se, provedli strážníci
kontrolu jeho základních životních funkcí. Po probuzení reagoval velmi vulgárně
a strážníky začal verbálně napadat. Nereagoval na opakované výzvy strážníků
a odmítal jakkoliv spolupracovat. Svoji agresivitu neustále stupňoval a vyhrožoval
strážníkům napadením a fyzickou likvidací. Jeden ze strážníků si z taktických
důvodů vzal do ruky teleskopický obušek a dále se snažil s mužem komunikovat.
Muž přesto následně strážníka fyzicky napadl. Strážníci použili donucovací prostředky – hmaty, chvaty, teleskopický obušek a následně přiložili služební pouta.
Na základě důvodného podezření ze spáchání trestného činu byl muž omezen na
osobní svobodě. Autohlídka Policie ČR z místního oddělení Radotín si na místě
muže převzala k přijetí dalších opatření. Po lustrací ověřené totožnosti byla u muže provedena orientační dechová zkouška ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu
s pozitivním výsledkem 1,90 promile.

Volné místo. Úřad městské část i
Praha 16 vyhlásil výběrové řízení na
obsazení pracovní pozice referent/
referentka Odboru sociálního, Úsek
sociálně právní ochrany dětí. Jedná se
o specializované pracovní místo kurátora pro děti a mládež. Doba trvání pracovního poměru je na dobu určitou (zástup
za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
s nástupem od 1. září 2017. Podmínkou
je odborná kvalifikace dle ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Bližší informace jsou k dispozici na
Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná
místa, na úřední desce i na informačních tabulích v Radotíně.
Přečíslování školních linek. Z důvodu uvolnění číselné řady pro budoucí
rozšiřování regionálních linek PID ve
Středočeském kraji rozhodl Regionální organizátor Pražské integrované
doprav y, že od 4. září 2017 dojde
k přečíslování stávajících školních linek v Praze. Původní čísla 551 až 575
se změní na 251 až 275. Pro naši lokalitu to znamená nová čísla pro autobusy na trasách Sídliště Zbraslav – Škola
Radotín – Velká Chuchle (nově 261)
a Otěšínská – Nádraží Radotín – Škola Radotín (nově 269).
Novela stavební ho zá kona. Dne
31.7.2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které
spravuje Ministerstvo vnitra, zveřejněn
stejnopis částky č. 82, jehož součástí je
i zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony (dostupný
je na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=225/201
7&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy). Podle části čtyřicáté
šesté nabývá tento zákon účinnosti
prvním dnem šestého kalendářního
měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. ledna 2018. Ministerstvo
pro místní rozvoj na svých webových
stránkách (www.mmr.cz) zveřejnilo
pracovní verzi tzv. srovnávacího textu,
tedy platné znění stavebního zákona
s vyznačením změn.
Uzavírka cyklistické stezky A 1. Z důvodu konání sportovní akce „Czech BIGMAN TRIATLON FESTIVAL – PRAHA“ dojde dne 9. září od 7 do 19 hodin
k úplné uzavírce cyklistické stezky
A 1 v úseku: Dostihová - cyklostezka
A 12. Objízdná trasa je vedena ulicemi
Dostihová, Mezichuchelská, Paroplavební, Podjezd, Zbraslavská a NN 4136
(cyklostezka A 12). Pořadatelem akce je
R TEAM.
Uzavírky v rámci závodu veteránů.
Z důvodu konání akce „Závod historických vozidel Zbraslav – Jíloviště“ se
dne 9. září od 13 do 18 hodin předpokládá úplná uzavírka ulic Zbraslavské
náměstí, Elišky Přemyslovny, Na Baních a dále pravého jízdního pásu silnice Strakonická ve směru z centra Prahy
(v úseku: Za Dálnicí – konec Prahy)
s tím, že doprava bude vedena levým
jízdním pruhem. Závod následně pokračuje na území Středočeského kraje
do obce Jíloviště. V rámci této akce
zároveň dojde ke změnám v organizaci
městské hromadné dopravy a Pražské
integrované dopravy. Bližší informace
budou zveřejněny na webových stránkách Praha16.eu. Pořadatelem akce je
Veteran car club Praha z.s.
Trvalý pobyt na ohlašovně. Odbor
občansko správní ÚMČ Praha 16 upozorňuje občany, kteří z různých důvodů řeší změnu adresy svého trvalého
pobytu, že zákon o evidenci obyvatel
neumožňuje, aby osoba, které má být
trvalý pobyt zrušen, sama požádala
o zrušení svého údaje o místu trvalého pobytu. O zrušení údaje o místu
trvalého pobytu rozhodne ohlašovna
v případě, že zaniklo užívací právo
občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci
obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu, a neužívá-li občan tento
objekt nebo jeho vymezenou část.
Osobou oprávněnou požádat o zrušení trvalého pobytu je dle zákona
o evidenci obyvatel vlastník objektu
nebo jeho vymezené části nebo osoba
oprávněná k užívání objektu či jeho
vymezené části.

