
řízení vozidla bez držení příslušného řidičského oprávnění (skupiny či podskupiny)
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost (pod vlivem alkoholu - nad 0,3 promile - nebo jiné návykové látky)
odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou
způsobení dopravní nehody porušením povinností řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví
nezastavení vozidla nebo nesplnění povinnosti ohlásit nehodu policistovi, opuštění místa dopravní nehody (nehody 
s usmrcením nebo zraněním osob či hmotnou škodou nad 50 000 Kč)
řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
zakázané předjíždění
otáčení, jízda v protisměru nebo couvání na dálnici a silnici pro motorová vozidla
zakázané vjíždění na železniční přejezd
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

řízení vozidla technicky nezpůsobilého k provozu, které závažným způsobem ohrožuje ostatní účastníky
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti nebo platného zdravotního posudku
překročení dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více
nezastavení na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení na pokyn „Stůj“ oprávněné osoby 

neumožnění chodci bezpečně přejít na přechodu pro chodce či při vjíždění na pozemní komunikaci, otáčení, couvání
nedání přednosti v jízdě
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení bezpečnostní přestávky
řízení vozidla, které není registrováno v registru vozidel nebo které užívá jinou než přidělenou registrační značku

nezastavení vozidla nebo nesplnění povinnosti ohlásit nehodu policistovi, neprokázání totožnosti navzájem včetně 
údajů o vozidle, opuštění místa dopravní nehody (nehody s hmotnou škodou do 50 000 Kč)
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce
překročení dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více a mimo obec o 30 km/h a více
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, kdy je řidič povinen tak učinit
ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost (pod vlivem alkoholu do 0,3 promile včetně nebo jiné návykové 
látky) překročení povolených hodnot při kontrolním vážení

nedovolená jízda po tramvajovém pásu
nepřipoutání se bezpečnostním pásem nebo jízda bez ochranné přílby
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel
překročení dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h a mimo obec o méně než 30 km/h

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu
porušení povinnosti o svícení vozidel
porušení povinností v zóně s dopravním omezením, obytné zóně a pěší zóně
jiné porušení zákazové nebo příkazové značky (mimo výše uvedených)
neoprávněné užití výstražných světel modré či oranžové barvy

Bodové hodnocení
   Asi ta nejzávažnější změna zákona 
vedle zvýšení pravomocí policie. 
Za spáchané dopravní přestupky se 
budou řidičům udělovat body, které 

jsou rozděleny do škály od 1 do 7 
podle závažnosti jednání (viz tabul-
ka). Kdo dosáhne v součtu 12 bodů, 
přijde o řidičský průkaz i meziná-
rodní řidičský průkaz, o čemž se 
dozví oznámením od příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (v Praze Magistrát hl. 
m. Prahy). Ztráta řidičského opráv-
nění je minimálně na rok a požádat 
o jeho vrácení bude moci řidič až po 
přezkoušení odborné způsobilosti. 
Za každý rok, kdy se řidič nedopustí 
žádného dalšího přestupku, se mu 
odečtou 4 body.

Dokončení

   Tímto přehledem končíme krátký 
seriál o změnách, které nás již za 
dva týdny čekají. Další informa-
ce, odpovědi na nejčastější dota-
zy, souhrnný přehled přestupků 

a trestných činů v dopravě i úplné 
znění zákona jsou k dispozici na 
zvláštních internetových strán-
kách Ministerstva dopravy ČR 
na adrese www.novapravidla.cz. 

Zde by měly být také aktuálně 
k dispozici případné dodatečné 
změny, které do našeho seriá-
lu nemohly být zapracovány.

Změny na úseku cestovních dokladů. 
Od 22. do 31. srpna 2006 bude v celé 
České republice zcela zastavena výro-
ba cestovních pasů se strojově čitel-
nými údaji vydávanými s platností na 
5 a 10 let (jedná se o tzv. vínové ces-
tovní pasy), které budou od 1.9.2006 
nahrazeny cestovními pasy se strojově 
čitelnými biometrickými údaji. Od 
1. září 2006 nebudou do vydaných, 
ale i do nově vydávaných cestovních 
pasů rodičů zapisovány děti do věku 
15 let. Pokud bude nezapsané dítě 
cestovat do zahraničí, bude to možné 
pouze s vlastním cestovním pasem. 
Do států Evropské unie lze cestovat na 
platný občanský průkaz se strojově či-
telnými údaji - netýká se to však dětí, 
které mají rodiče v tomto občanském 
průkazu zapsané.
Od 1.9.2006 dochází ke změnám 
i u poplatků za vystavení cestovního 
pasu, a to: 
občan do 5 let - cestovní pas bez bio 
prvků - 50 Kč platnost 1 rok od data 
vydání, 
občan 5 - 15 let - cestovní pas bez bio 
prvků 1.000 Kč - platnost 6 měsíců od 
data vydání, 
občan 5 - 15 let - cestovní pas s  bio 
prvky 100 Kč - platnost 5 let,
občan nad 15 let - cestovní pas bez bio 
prvků 1.500 Kč - platnost 6 měsíců od 
data vydání,
občan nad 15 let - cestovní pas s bio 
prvky 600 Kč - platnost 10 let. 
Pro vystavení prvního cestovního 
pasu pro občany ve věku do 15 let 
se k žádosti předkládá: rodný list 
dítěte, fotografi e dítěte ze současné 
doby, platný občanský průkaz rodiče 
a osvědčení o státním občanství ČR 
dítěte, o které rodič požádá u matriky 
ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23/3, 
Praha 5 - Radotín, úřední hodiny pon-
dělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 
17.30 hod., k žádosti rodič předkládá 
rodný list dítěte, oddací list nebo rod-
ný list rodiče, platný občanský průkaz 
a poplatek 100 Kč., obdobně postupuje 
i zákonný zástupce dítěte.

Zasedání Zastupitelstva MČPra-
ha 16 .  Zasedá n í  se  koná d ne 
26.6.2006 od 17.30 hod. v Kulturmím 
středisku Radotín, dům U Koruny.
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
Zbraslav. Zasedání se koná dne 
28.6.2006 od 17.00 hod. v Městském 
domě. Na programu bude mimo jiné 
i projednávání změn územního plánu.
Mateřské školy o prázdninách.
MČ Radotín: Mateřská škola nám. 
Osvoboditelů 1367 a Mateřská škola 
Sídliště 1100 jsou  uzavřeny. Mateř-
ská škola Býšovská 1251 je v provo-
zu celé prázdniny. MČ Zbraslav: 
Mateřská škola Matjuchinova 698 
má  provoz ve dnech 3.7.06 - 14.7.06, 
Mateřská škola Ottova  919 provoz 
17.7.06 - 21.7.06 a Mateřská škola 
Nad Parkem 1181 je otevřena ve 
dnech  7.8.06 – 25.8.06. V ostatní 
dny jsou všechny mateřské školy uza-
vřeny. V MČ Velká Chuchle, Mateř-
ská škola  Starochuchelská 240/38, 
MČ Lipence, Mateřská škola K Sa-
moobsluze 211 a  MČ Lochkov,  
Mateřská škola Za Ovčínem 1 budou 
během prázdnin uzavřeny.
 

Vegetace přesahující ploty. Orgány 
samosprávy a státní správy celého 
správního obvodu Praha 16 žádají 
vlastníky, či správce nemovitostí 
- pozemků, ze kterých vegetace pře-
sahuje za ploty, které sousedí s pěší-
mi komunikacemi (chodníky), aby, 
pokud tak již neučinili, provedli, či 
provést nechali úpravu této vegetace. 
Vegetace – zeleň z keřů a stromů, 
která přesahuje plot omezuje prů-
chodnost chodníků. Dle vyhlášky hl. 
m. Prahy č. 8/1980 Sb. NVP, o čis-
totě na území hlavního města Prahy, 
v platném znění, je vlastník (správce) 
nemovitosti hraničící se silnicí nebo 
místní komunikací v zastavěné části 
města povinen zajistit, aby přilehlý 
chodník byl řádně a včas čištěn. Tím 
se rozumí i úprava vegetace přesahu-
jící plot, a také případné odstranění 
vegetace rostoucí z chodníků. Za 
činnosti spojené s udržením čistoty 
a pořádku na území správního obvo-
du Praha 16 vám předem děkujeme.  

podnikání...    
   První červnový víkend přinesl nejen 
zklamání z patové situace, ale také 
několik pozitivních zpráv, jež ovšem 
ve všeobecném zděšení prakticky za-
nikly. Účast oproti posledním volbám 
vzrostla téměř o 7 %, zlomil se tak do-
savadní klesající trend od roku 1996. 
Prognózy o nástupu komunistů se ne-
potvrdily, jejich podpora naopak kles-
la (2002 – 18,51 %, 2006 – 12,81 %). 
A poprvé od rozdělení země se poda-
řilo prosadit se v poměrném systému 
nováčkovi: Strana zelených dostala 
důvěru od každého šestnáctého voliče 
a z prohlášení jejího lídra v Otázkách 
Václava Moravce v neděli 4. června 
je jasné, že má výrazně blíže k ODS 

a lidovcům než k levici. Navíc jde 
od voličů o zřejmý signál pro ostatní 
strany do příštích volebních střetů: 
nezapomínejte na životní prostředí, 
vždyť ochrana přírody musí být stejně 
důležitá jako další dnes živě diskuto-
vané oblasti.  
   Všichni občané České republiky, 
a tom nepochybuji, se zatajeným de-
chem sledovali vystoupení dosavadní-
ho premiéra Paroubka, který neúspěch 
své strany a hlavně svůj nedokázal 
strávit, odmítl uznat výsledek voleb, 
zpochybnil jejich regulérnost (zapo-
mínaje na podpásové výpady vlastní 
strany) a slova, která vypustil z úst, 
mrazila jako led. Po roce 1989 jsme 
všichni doufali, že „agenti přisluho-
vači“ zůstali hluboko v minulosti, 
v éře komunistického temna. Šok ze 
srovnání února 1948 s demokratický-
mi volbami a použití výrazu „modrá 
totalita“ nemůže napravit ani klidné 
a zdánlivě přátelské vystupování 
Jiřího Paroubka o den později. Na 
volbách 2006 zůstává černá skvrna. 
Velkým otazníkem a současně klíčo-
vou otázkou je možnost sestavit živo-
taschopnou vládu, která nebude řídit 
zemi jen do předčasných voleb.

Volby v regionech
   Zajímavé je podívat se na rozložení 
výsledků v jednotlivých oblastech. Na 
úrovni krajů jde o jednoznačný střet 
Čechy – Morava s jediným vyboču-
jícím regionem – Ústeckým krajem, 
kde se až po sečtení posledních vo-
lebních okrsků ručička pomyslných 
vah přiklonila doleva (o 0,7 % více 
pro ČSSD). Při pohledu na „okresní 
přebor“ zjistíme, že převaha ČSSD 
byla i na západě republiky (Sokolov, 
Tachov) a ve středočeském pásu 
Strakonice – Příbram – Benešov 
– Kutná Hora. A naopak na Moravě 
září dva modré ostrůvky: město Brno 
a okresy Zlín a Vsetín u slovenských 
hranic.
   Pražští voliči vyrazili rezolutně 
„společně po modré“. Praha  byla vždy 
pilířem pravice a v těchto volbách se 
to potvrdilo. Navíc občané byli vzor-
ní a odjezdy na víkend odložili přes 
hřejivé paprsky dopadající po mnoha 
dnech dešťů a povodní na Berounce 
až po splnění své povinnosti. Volební 

účast se vyšplhala na 68,51 %, nejvyš-
ší ze všech krajů. 
   Rekordu dosáhla Občanská demo-

kratická strana v Praze západ, kde má 
podporu 51,27 % voličů. Na druhém 

místě je sousední „okres Praha 5“ 
se ziskem 51,14 %, kam patří i sama 
správní oblast Praha 16 (Český sta-

tistický úřad 
totiž hlavní 
město rozdě-
luje postaru 
na Prahu 1 až 
15) .  Ni kde 
jinde v re-
publice neby-
la na úrovni 
okresů pře-
konána hra-
nice 51 %.
J a k  j s m e 
volili my
   Šestnáctka 
tíhne k pra-
v i c i ,  c o ž 
jednoznačně 
dokazuje ta-
bulka, v níž 
srovnáváme 
celorepubli-
kové a praž-

ské výsledky s volbou ve správním 
obvodě a jednotlivých městských čás-

tech, i „šestnáctkový“ graf. Občanští 
demokraté drtivě porážejí sociální 
demokraty a k sestavení vlády by ne-
potřebovali žádné koaliční partnery, 
tedy ani čtvrté zelené. Lidovci by se 
do parlamentu nedostali vůbec, stejně 
tak jako Kaslovi nezávislí kandidáti. 
Pokud souboj pravice – levice u úspěš-
né čtyřky vyjádříme v procentech, do-
stáváme poměr 61:28. Praha 16 je tak 
zřejmou baštou pravice. V Lipencích 
dokonce výsledek ODS začíná šest-
kou, naopak ČSSD zde zcela propadla 
(pouhých 17,16 %) a taktéž KSČM se 
jen těsně přehoupla přes pětiprocentní 
hranici.
  Závěrem nesmím zapomenout na 
volební účast. Zde si my, občané 
městských části šestnáctého praž-
ského obvodu, můžeme říci, že jsme 
ukáznění a že nám na vývoji v naší 
zemi skutečně záleží. K volbám přišlo 
75 % oprávněných voličů, tedy jen 
jeden ze čtyř „se nezajímá“ nebo mu 
vážné důvody nedovolily přijít, a to je 
výsledek převyšující nejen celou zemi, 
ale i Prahu.              
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Vysledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve správním obvodu Prahy 16
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