Vyhrajte letenku do Švédska
za třídění nápojových kartonů
Zatímco Češi vytřídí přes pětaosmdesát procent papíru, u nápojových
kartonů jde zhruba jen o pětinu. Přitom
obaly od mléka či džusů, které skončí ve
speciálních kontejnerech, jsou při recyklaci zdrojem velice kvalitní suroviny
pro výrobu papíru.
Zapojte se do třídění a zúčastněte se
akce „Kam s nápojáčem“, v níž můžete
vyhrát tablet, poukazy na nákup a jako hlavní cenu letecký zájezd pro dvě
osoby do Švédska, evropské „pravlasti“ nápojových kartonů.
Pražané mají v třídění těchto obalových materiálů velký potenciál a nejsou
na tom ve srovnání s dalšími částmi republiky vůbec špatně. Z letošního červnového průzkumu vyplývá, že pětašedesát procent obyvatel hlavního města
je alespoň občas třídí. Navíc má podle
statistiky tento trend stoupající tendenci: zatímco v prvním pololetí roku 2013
lidé vytřídili 448 tun nápojových kartonů, ve stejném období letošního roku
to bylo téměř o osm tun víc.
Nicméně více než třetina Pražanů
pořád nenašla cestu alespoň k jedné
z 2736 nádob na nápojové kartony, které jsou rozmístěny ve městě. Lidé, kteří

netřídí, v průzkumu většinou uváděli,
že nevědí, kam je mají dávat, nebo nemají kontejnery dostatečně blízko bydliště. Třináct procent z nich přiznalo, že
jsou prostě líní a třídit je nebaví.
Pokuste se to zlomit, odměnou vám
pak může být nejen dobrý pocit, že
pomáháte životnímu prostředí, ale
i možná výhra v akci „Kam s nápojáčem“ o letecký zájezd do Švédska. Více
informací získáte na www.kamsnapojacem.cz v sekci Soutěž.
Co možná nevíte
17 tisíc tun nápojových kartonů spotřebovali Češi v loňském roce a vytřídili
zhruba pětinu z nich. Průměrný obyvatel EU vytřídí dvaačtyřicet procent
těchto materiálů. Nejlépe jsou na tom
v Lucembursku a Belgii, kde obyvatelé vloží do speciálních nádob přes
80 procent nápojových kartonů. Ty jsou
z více než 70 procent tvořeny kvalitním
papírem, který je po recyklaci cennou
surovinou pro výrobu dalšího papíru.
4 455 obcí České republiky, v nichž
bydlí 9,47 milionu obyvatel (90 %),
umožňuje svým obyvatelům tuto surovinu třídit.

Stanoviště separovaného odpadu se sběrnými
nádobami na nápojové kartony v Radotíně
Celkem 17, svoz 1x týdně
Číslo
stanoviště

umístění

objem nádoby
v litrech

001
004
006
010
012
014
017
018
020
021
022
025
026
028
029
034
035

nám. Osvoboditelů za obchodním centrem
Prvomájová x U Vápenky (u Komexu)
Vojetická za čp. 1002 (za pekárnou)
Horymírovo nám.
Strážovská x Ametystová
Ledvická x K Cementárně (u 1576/23)
Zderazská u garáží
Na Viničkách proti čp. 1273/60
Slavičí x V Edenu
Na Rymáni x K Berounce
Otěšínská
Ametystová 1164/5
nám. Osvoboditelů x Na Betonce
Věštínská 10 (na rohu s Josefa Kočího)
Sídliště proti č. 26 (za samoobsluhou)
Prvomájová 1357/12
Věštínská x Výpadová (u Penny marketu)

1100
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

Nejčastější
otázky
Kdo musí doložit právní titul k objektu nebo prostorám, v nichž má
podnikatel sídlo?
Podnikatel je povinen podle ustanovení § 31 odst. 2 živnostenského
zákona na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání
prostor, v nichž má na území České
republiky sídlo. Podnikatel nemusí
prokazovat právní důvod pro užívání
prostor k sídlu, má-li sídlo totožné se
svým bydlištěm, s výjimkou případů,
že je bydliště na adrese sídla ohlašovny.
V případě, že bude sídlo umístěno do
nemovitosti s více vlastníky a zároveň

je podnikatel (žadatel o živnost)
spoluvlastníkem
objektu, nemusí
dokládat souhlas
o s t at n íc h s p o luvlastníků.
V případě, že
bude sídlo umístěno do nemovitosti, která patří
do společného jmění manželů, měl by
být souhlas doložený od obou (§ 145
občanského zákoníku). Nedoloží-li
podnikatel na výzvu živnostenského
úřadu právní titul pro užívání prostor k sídlu, živnostenský úřad zahájí
s podnikatelem řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění.

U koho uplatnit reklamaci?
Čeští spotřebitelé jsou mnohdy na pochybách, u koho mají uplatnit reklamaci.
Prodávající odkazuje na servis a ten zase
naopak. Nezřídka se změní provozovatel
e-shopu, ale přitom se to na vzhledu a názvu
internetových stránek nijak neprojeví. Současný a dřívější provozovatel si pak spotřebitele přehazují jako horký brambor. Kdo je
tedy povinen reklamaci přijmout a vyřídit?
„Reklamaci vždy uplatňujete u prodávajícího, který vám zboží prodal,
protože to on za jeho bezvadnost
odpovídá. Prodávající podle zákona musí přijmout reklamaci
v kterékoli své prodejně se shodným sortimentem prodávaného
zboží. V případě, že nemá takové obchodní prostory, můžete
reklamaci směřovat na adresu
jeho sídla nebo místa podnikání,“ shrnuje důležité informace
Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu.
Okruh míst, kam se můžete
obrátit v případě záruční opravy, se může rozrůst o servisní
pracoviště výrobce zboží. Tato
informace však musí být uvedena v potvrzení o právech ze
záruky. Pokyny prodávajícího kontaktovat
určený servis musíte uposlechnout, pokud je servis v místě prodávajícího nebo
jej máte blíž než prodejnu. Stejně jako
prodávající je i servis povinen vyřizovat
reklamaci rychle, nejpozději v zákonné
třicetidenní lhůtě. Nezapomínejte na to, že
u servisu se můžete dožadovat pouze opra-

vy vadného zboží. Nedá-li se vada odstranit, servis vám zpravidla vystaví potvrzení
o neodstranitelné vadě pro prodávajícího.
Práva na výměnu, slevu či odstoupení od
smlouvy s požadavkem na vrácení kupní
ceny se můžete dožadovat jedině u prodávajícího. To platí i pro náhradu účelně
vynaložených nákladů, které v souvislosti
s reklamací vznikly, například poštovné
či cestovné.
Lidé bývají často zaskočeni
v případech, kdy obchod změní
provozovatele. Internetový obchod
či kamenná prodejna mohou vypadat stále tak, jako když jste tam
zboží kupovali, mohou mít shodný
sortiment, třeba i název. Nemusí
to však znamenat, že u daného
provozovatele e-shopu či v dané
prodejně můžete uplatnit reklamaci. Vždy záleží na osobě, která
je uvedena v kupním dokladu.
Internetový obchod může koupit
a obchodní prostory pronajmout
někdo jiný. „Pokud tomu tak je,
nedělejte předčasné závěry o tom,
že prodávající skončil s podnikáním a záruka skončila s ním. Podle
identifikačního čísla si vyhledejte
jeho aktuální adresu ve veřejných rejstřících,“ radí Lukáš Zelený.
Jestliže prodávající uzavřel provozovnu, sdělí vám adresu pro reklamace
živnostenský úřad. Je totiž povinností
prodávajícího tuto informaci při ukončení činnosti nahlásit, jakož i její případné
změny po dobu čtyř let.

Znečištění ovzduší
Vloupal se do chaty

V pátek 3. října v 11.15 hod. autohlídka městské policie kontrolovala rekreační objekty v chatové osadě „Třešňovka“ ve Velké Chuchli. V jednom z objektů v ulici Nad Chuchlí byl uvnitř chaty zastižen muž, který nebyl schopen
hodnověrně prokázat svou totožnost, ani užívací právo k výše jmenovanému
objektu, nebo k přilehlým pozemkům. Strážníci tímto pojali důvodné podezření ze spáchání trestného činu a na místo přivolali hlídku Policie ČR.
Následně telefonicky vyrozuměli majitele objektu, který uvedl, že chatu
dlouhodobě neužívá a muž zastižený uvnitř je zde neoprávněně. Policie ČR
si po příjezdu celou záležitost převzala k dořešení a muž byl poté převezen na
místní oddělení Policie ČR na Barrandově.

Zemřel sám ve svém pokoji

Autohlídka městské policie prověřovala v pondělí 13. října v 17.30 hodin
oznámení kvůli muži z ubytovny, která se nachází na Zbraslavi, v ulici K Výtopně: Dotyčný ráno nenastoupil do zaměstnání, ani neotvírá dveře od pokoje
(zamčeného zevnitř) a nezvedá svůj mobilní telefon, který je slyšet z pokoje
na chodbu. Hlídka na místě kontaktovala oznamovatele. Na bouchání na
dveře pokoje nikdo nereagoval a z pokoje nebylo nic slyšet. Pokoj měl pouze
otevřené okno do dvora objektu ubytovny. Kvůli důvodnému podezření, že se
v pokoji může nacházet zemřelý, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR
a HZS hl. m. Prahy. Hasiči použili výsuvný žebřík a vstoupili do pokoje oknem
ze dvora. Na místě nalezli tělo muže ležícího v posteli, který nejevil známky
života. Následně byl na místo přivolán koroner.

Domácí zvířectvo na silnici

15. října v 7.10 hodin prověřovala autohlídka městské policie oznámení kvůli
výskytu a volnému pobíhání domácích zvířat v radotínské ulici Jarmily Novotné. Oznamovatel dále uvedl, že má důvodnou obavu o své zdraví a zdraví svých
dětí kvůli možnému napadení těmito zvířaty. Hlídka na místě zjistila, že se po
komunikaci pohybují domácí zvířata (4 kozli a ovce), strážníci zvířata zahnali do
travnatého porostu a dále po stráni směrem k pozemku, kde se trvale nacházejí
v ohradě. Protože oznámení na volně pobíhající domácí zvířata v této lokalitě
na veřejné zeleni, soukromých pozemcích a na pozemních komunikacích nejsou
ojedinělá, byla celá záležitost řádně zadokumentována (úřední záznam, podání vysvětlení, fotodokumentace) a předána na místně příslušný správní orgán
MČ Praha 16 k přijetí dalších opatření.
Pozn. red.: Vzhledem k opakovaným oprávněným stížnostem místních obyvatel
a výjezdům městské policie kvůli útěkům zvířat a jejich volnému pobíhání na
obecních komunikacích byla na základě žádosti ÚMČ Praha 16 všechna zvířata
z pozemků jejich majitelem odvezena.

Slýcháme o něm často. Z různých stran
se dozvídáme, jak může být nebezpečné a že
je to s kvalitou ovzduší čím dál tím horší.
Ale které látky znečištění vlastně způsobují
a jaký mají vliv na naše zdraví? Jedná se
o velmi pestrou škálu sloučenin různého
druhu a původu.
První je oxid uhelnatý (CO), vzniká nedokonalým spalováním paliv. Není vidět ani
cítit. Je to jedovatý plyn, negativně působí
na lidský organismus, především na nervový a kardiovaskulární systém. V nižších
koncentracích vyvolává únavu, bolesti hlavy
a nevolnost. Ve vyšším množství (při jeho
nahromadění v uzavřeném prostoru) může
způsobit dokonce smrt, jelikož má bohužel tu
schopnost, že se na hemoglobin v krvi váže
mnohem lépe než kyslík, tudíž tento životně
důležitý plyn vytěsní. Nadměrná přítomnost
oxidu uhelnatého v ovzduší je nežádoucí.
Druhou nepříznivou složkou, která zhoršuje kvalitu vzduchu, je ozón (O3). Jedná se
svým způsobem o velice důležitý plyn, ale
prospěšný je jen tehdy, pokud se vyskytuje
na „správném místě“ tedy v ozonosféře,
tj. asi 25 – 30 km nad povrchem Země, kde
vytváří ozónovou vrstvu. Ta je nesmírně důležitá, protože brání dopadání UV paprsků
na zemský povrch. Kdyby nebylo ozónové
vrstvy, na Zemi by pravděpodobně neexistoval život, jelikož UV záření vyvolává ve
větších dávkách změny a mutace neslučitelné se životem organismů. Nicméně ozón
ve spodních vrstvách atmosféry, konkrétně
v troposféře, kde se odehrává drtivá většina
veškerého pozemského života, působí na
organismy negativně. Oxiduje tkáně a je
toxický ve spojení s dalšími látkami. Vzniká
z kyslíku jeho štěpením, a to tak, že se molekula kyslíku rozštěpí a vytvořený atomární
kyslík se spojí s „klasickou“ molekulou
kyslíku, čímž se zrodí molekula O3. Výhodou ozónu je, že se sice rychle vytváří, ale
poměrně rychle se i rozpadá.
Vyšší výskyt oxidu siřičitého (SO2) je typický především pro oblasti, kde se vyskytovaly uhelné elektrárny bez odsiřovací technologie. Do vzduchu se dostává spalováním
hnědého uhlí a souvisí s tzv. kyselými dešti.
Jak to přesně funguje? V kombinaci s vodou

se totiž mění na kyselinu siřičitou dopadající na zemský povrch. Z kyseliny se uvolňují
vodíkové kationty a jejich vysoké koncentrace podněcují okyselování půd a vod,
dochází k acidifikaci. Mění se pH a přírodní
bohatství se znehodnocuje. To vše snižuje
druhovou diverzitu (bohatost), tedy druhy,
které jsou na okyselování citlivé, mizí ze stanovišť a zůstávají jen ty odolné. Oxid siřičitý
však nepůsobí na organismy negativně jen
v rámci kyselých dešťů (mokrá depozice),
ale i tzv. suchou depozicí. A co to znamená?
Suchá depozice je spad prachu v oblastech
s vysokými koncentracemi tohoto oxidu.
Ovlivňuje všechny živé organismy, při vysokých dávkách hynou ryby a vymírají horská
rostlinná společenstva. Děje se tak při suché
i mokré depozici. Oxid siřičitý se naštěstí
v atmosféře díky účinným filtrům objevuje
ve stále menší míře.
Další běžnou a zároveň nebezpečnou
sloučeninou v atmosféře jsou oxidy dusíku
(NOX). Jedná se o souhrnný název pro oxid
dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Uvolňují se například spalováním v motorech
aut. Jejich množství tedy stoupá v době dopravních špiček a hustého provozu. Oxidy
dusíku, stejně jako oxid siřičitý, způsobují
okyselování prostředí. Opět při styku s vodou se mění na kyselinu dusičnou, z níž
se odštěpuje kationt vodíku. Ten následně
okyseluje vodu a půdu. Na rozdíl od oxidu
síry nám odstranění oxidů dusíku z ovzduší
činí stále potíže.
Oxidy dusíku samozřejmě výčet látek
znečišťujících ovzduší zdaleka nekončí.
Končí však první část článku, který se
znečištění ovzduší věnuje. Které další látky
naše ovzduší znehodnocuje a jak, se dozvíte
v pokračování v příštím čísle NP16.
Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadna Praha za podpory Úřadu městské
části Praha 3. Samozřejmě se do něj nevešly
všechny informace o znečišťování ovzduší,
takže pokud máte zájem o další tipy nebo
konkrétní rady, využijte bezplatné poradenství a napište na e-mail poradna@ekocentrumkoniklec.cz. Autorem článku je poradce
Ekoporadny Praha.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 16 se
koná v pondělí 15.12.2014 od 17.00 hod.
v radotínském Kulturním středisku, náměstí
Osvoboditelů 44.
Volná pracovní místa. Úřad městské části
Praha 16 vyhlásil výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice: referent/ka – mzdový
účetní Odboru ekonomického s nástupem
od 15. prosince 2014 a termínem pro podání
přihlášky nejpozději do 25. listopadu 2014 do
12.00 hodin. Současně probíhá výběrové řízení
na obsazení pracovního místa referent/ka
Úseku výstavby Odboru výstavby, dopravy a
životního prostředí s nástupem od 5. ledna 2015,
do kterého se zájemci mohou přihlásit v termínu
do 20. listopadu 2014 do 12.00 hodin. Bližší
informace jsou k dispozici na Praha16.eu
v odkazu Úřad – Volná místa, na úřední desce i
na informačních tabulích v Radotíně.
Kácet dřeviny je složitější než dříve. Vyhláškou č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014 došlo
ke změně vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení. Změna
spočívá v tom, že občané již nebudou moci
bez povolení kácet jakékoliv dřeviny v zahradách, tzn. na pozemku u bytového nebo
rodinného domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Nově je kácení bez povolení orgánu
ochrany přírody možné pouze pro ovocné
dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň. Nová vyhláška nabyla
účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

Další barevný...
Tvůrcům se evidentně podařilo prokázat, že i díla vytvořená spreji mohou být
uměním, které setře neosobní zpustošený
výraz veřejného prostranství. Proto se
Městská část Praha 16 rozhodla iniciovat
další podobnou akci.
Podchod pod dráhou, který je v blízkosti skateparku, znají zástupci streetartové
subkultury velmi dobře, skate a sprej
k sobě patří. S myšlenkou dát barevnější
tvář i zmíněnému místu oslovil radotínský
zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek jak
jeho majitele, Správu železniční a dopravní
cesty (SŽDC), tak i organizátora původní
akce, Klub Radotín o. p. s. Proxima Sociale.
Domluva se podařila, nízkoprahový klub se
opět ujal organizace a SŽDC tentokrát plně
převzala pokrytí nákladů (v září se finančně
spolupodílela i Městská část Praha 16).
Sprejeři dostali spreje a plochu k tvorbě
v sobotu 18. října mezi 9. a 19. hodinou. Výmalby podchodu se zúčastnilo osm nejlepších umělců z celé České republiky. „Jelikož
podchod je menší a situovaný v méně rušné
části Radotína než ten na nádraží, byla organizace celé akce méně náročná a byl zde prostor
uspořádat Graffiti Jam pro patnáct mladých
umělců. Ti si tak mohli pod vedením jednoho z hlavních umělců vyzkoušet tvorbu
graffiti na dřevěných deskách,“ dodává
Bc. Barbora Hrychová, DiS., jedna z organizátorek z Klubu Radotín.

Oprava mostu
v Prvomájové
Ve výběrovém řízení zvítězila radotínská firma BM Construction, spol. s r.o.,
která nabídla nejnižší cenu (938 697 Kč bez
DPH). Bourání narušených krajových částí
zahájila ještě za obousměrného provozu
15. září. Posléze došlo k úpravě dopravního
režimu (jednosměrný provoz na mostku
směrem od Prvomájové), když byly vedle
říms bourány již i konstrukce zábradlí.
Po otryskání původních konstrukčních
částí vodním paprskem bude konstrukce doplněna novým armovaným betonem,
samotné římsy dostanou výztuž z oceli,
kamenná křídla můstku budou lokálně
přezděna, na své místo se vrátí kamenné
obrubníky a nakonec firma osadí nové
zábradlí.

