
Tento projekt je spolufi nancován z prostředků ESF, 
státního rozpočtu ČR a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy

  Program rozvoje radotínského vzdělá-
vacího centra, který realizuje jazyková 
agentura Channel Crossings ve spolu-
práci s pracovníky sociálního odboru 
Úřadu městské části Praha 16, úspěšně 
pokračuje i v letošním roce. Projekt 
je spolufi nancován z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu, státního 
rozpočtu ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. 
Byl zahájen v lednu 2006 s cílem roz-
šířit a zkvalitnit nabídku vzdělávacích 
kurzů Channel Crossings určených 
pro širokou veřejnost a vyškolit interní 
lektory. K dalším cílům patří příprava 
metodik, osnov a testů pro osmnáct 
vzdělávacích programů včetně zpra-
cování e-learningové formy ověřování 
jazykových dovedností.
   V období červen až září letošního 
roku proběhne v rámci projektových 

aktivit také pilotní ověření šesti vy-
braných kurzů za dotovanou cenu. 
Tyto kurzy jsou určeny pro ženy všech 
věkových kategorií, přednostně budou 
nabídnuty matkám na mateřské dovo-
lené, jejichž rodinný rozpočet v tomto 
období obvykle neumožňuje investovat 
do sebevzdělávání a osobního rozvoje.
   V současnosti je připravena anketa 
předběžného zájmu o účast v těchto 
kurzech. Zájemkyně si mohou vybrat 
ze třítýdenních jazykových kurzů 
(angličtina pro začátečníky, angličtina 
pro mírně pokročilé a francouzština 
pro začátečníky), čtrnáctidenních 
kurzů práce s PC (základy, texty, 
tabulky a internet) a jednodenních 

kurzů rozvoje osobnosti (zvládání 
stresu, příprava na přijímací pohovor, 
organizace času, asertivita a další). 
Součástí pilotně ověřovaných kurzů 
bude také možnost využít v případě 
potřeby kvalifi kovanou péči o dítě 
v průběhu výuky.
  Předběžná přihláška k účasti ve 
vybraných kurzech je k dispozici 
u pracovníků Odboru sociálního a 
zdravotního ÚMČ Praha 16, náměstí 
Osvoboditelů 732, Praha - Radotín nebo 
v agentuře Channel Crossings, Vrážská 
238, Praha  –  Radotín, příp. na www.chc.cz. 
Ti, kteří pobírají sociální příplatek na 
dorovnání do životního minima, mohou 
po ukončení kurzu požádat o refundaci 
kurzovného pracovníky sociálního 
odboru ÚMČ Prahy 16.
 V průběhu února 2007 bude 

fi nalizován časový harmonogram 
rozvrhu kurzů, upřesněno rozdělení 
účastníků do skupin a všichni vybraní 
zájemci budou informováni o dalším 
postupu. V případě zařazení do kurzu 
bude sledována docházka. Účastnice 
kurzů, které projdou závěrečným 
testem, obdrží od společnosti Channel 
Crossings certifi kát o úspěšném 
absolvování. 
  Bližší informace o realizovaném 
p r o g r a m u  V á m  v  k a n c e l á ř i 
Channel Crossings, Vrážská 238, 
Praha – Radotín, poskytne vedoucí 
projektu Hana Erlebachová. Své 
dotazy můžete také směrovat na e-mail 
hanae@chc.cz

Arbitráž je velmi účinná
Rozhodčí řízení je rychlejší než soud

   Stále více lidí a fi rem využívá služeb 
tak zvaných „nezávislých rozhodců“. 
Zvolíte-li namísto klasické a zdlou-
havé soudní cesty rozhodčí řízení 
neboli arbitráž, buďte si jisti, že ke 
svým penězům přijdete rychleji.
   Sdružení nezávislých rozhodců ČR 
bylo Ministerstvem vnitra zaregistro-
váno v říjnu 2006. V každém okrese 
je zastoupeno minimálně jedním 
rozhodcem a tajemníkem. Ze zákona 
je oprávněno řešit pouze spory týka-
jící se fi nancí a majetku. Nejčastěji se 
jedná o úhrady nezaplacených dluhů. 
„Největší problémem je dlužníka vů-
bec dohnat, ale i na to máme systém,“ 
uvádí rozhodce JUDr. Ondruška. Česká 
justice je pomalá a rozhodnutí soudu 
v takovém případě se může protáhnout 
i na několik let. Zatímco arbitráž trvá 
přibližně tři měsíce.
   Další výhodu, kterou zák. 216/1994 
poskytuje, je takzvaná Rozhodčí do-
ložka. Uzavíráte-li jakoukoliv smlouvu 

a přidáte-li do ní Rozhodčí doložku, 
máte jistotu, že spor s eventuálním ne-
platičem bude vyřešen pomocí rozhodčí-
ho řízení během 14 dní. Tímto způsobem 
se zcela vyloučí vleklé soudní řízení.
   Časté jsou rovněž kauzy společného 
vypořádání majetku rozvádějících se 
manželů. Nezávislý rozhodci disponují 
kulatým razítkem a pokud se s partnerem 
dohodnete, během týdne je vše vyřízeno 
a soud vás rozvede na první stání. Stejně 
svižně probíhá ověření všech náležitostí 
při prodeji nemovitosti. Někdy už do čtyř 
měsíců je rozhodce schopen vypracovat 
žalobu a připravit a uskutečnit arbitráž, 
včetně návrhu na exekuční řízení.
   Na rozdíl od vleklého soudního řízení, 
je rozhodčí řízení neboli arbitráž jed-
noinstanční a odvolat se lze pouze proti 
formálnímu pochybení.

   V příštím vydání novin se můžete 
seznámit s nabídkou dalších slu-
žeb Kanceláře rozhodců – Dagmar 
Baránkové a JUDr. Miloše Ondrušky  

Další možnost pro nezaměstnané
   Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 
připravil ve spolupráci s Úřadem 
práce a podporou Evropského soci-
álního fondu projekt Příprava lek-
torů volnočasových aktivit pro děti 
a mládež. Jedná se o rekvalifi kační 
kurz pro osoby dlouhodobě nezaměst-
nané nebo ohrožené dlouhodobou 
nezaměstnaností se středoškolským 
vzděláním ukončeným maturitou. 
Podmínkou jsou dále odborné znalosti 
a dovednosti v některé oblasti volno-
časových aktivit (modelářství, chova-
telství a pěstitelství, výtvarné obory, 
rukodělné práce, sportovní aktivity, 
vzdělávací aktivity) a rysy osobnosti 
vhodné pro práci s dětmi a mládeží. 
Organizátor projektu chce napomoci 
řešit problém nezaměstnanosti. Po 
absolvování tohoto kurzu budou moci 
uchazeči a zájemci o práci najít uplat-
nění ve střediscích volného času ne-
boli domech dětí a mládeže, školních 

klubech nebo nestátních neziskových 
organizacích. 
  Výběr účastníků bude probíhat kon-
tinuálně a ukončen bude 28. února 
2008.  Pro celý projekt je navrženo 
šest běhů, z nichž každý potrvá cca 
tři měsíce v osmi týdenních soustře-
děních, kde se bude střídat teoretická 
výuka s praxí. Celková dotace je 200 
hodin. 
  V pořadí už třetí běh bude zahájen 
v průběhu března 2007 a přihlásit se 
na něj můžete do 5.3.2007 v 10 hod. 
v budově Karlínského Spektra DDM 
hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 
Praha 8.
  „Zveme Vás k účasti na našem vzdě-
lávacím programu a těšíme se na spo-
lupráci s Vámi“, vyzývají pracovníci 
DDM. Pro bližší informace volejte na 
222 333 830 pí Drábkové.

Ing. Mgr. Libor Bezděk, 
ředitel DDM hl. m. Prahy.

Povolování přípojek podle nového 
stavebního zákona

   Jednou z mnoha změn, které přináší 
nový stavební zákon od 1.1.2007, je 
nový režim při povolování vodovod-
ních, kanalizačních i energetických 
přípojek. V rámci stavebního řádu bylo 
upuštěno od povolování i ohlašování 
těchto staveb.
   Pro realizaci přípojky v délce do 50 m 
(do této kategorie spadá většina povo-
lovaných přípojek), odběrných zařízení 
a rozvodů sítí technických vedení na 
pozemcích rodinných domů postačí 
vydání územního souhlasu stavebním 
úřadem. Uzemní souhlas nahrazuje 
vydání územního rozhodnutí, a to na 
základě oznámení o záměru (žádost 
o vydání územního souhlasu), pokud 
je záměr v zastavěném území nebo 
zastavitelné ploše, poměry v území se 
podstatně nemění a záměr nevyžaduje 
nové nároky na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. Uzemní 
souhlas nelze vydat, obsahuje-li závaz-
né stanovisko dotčeného orgánu pod-
mínky, nebo je-li takovým závazným 
stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo 
pokud záměr podléhá posouzení z hle-
diska vlivů na životní prostředí.
 Obsahové náležitosti oznámení 
o záměru a jeho příloh stanoví prová-
děcí vyhláška ke stavebnímu zákonu 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlou-
vy a územního řízení. Tato vyhláška 
obsahuje rovněž formulář, na kterém je 
nutno oznámení o záměru stavebnímu 
úřadu podávat.
   Prováděcí vyhláška stanoví, že  jed-
nou z příloh oznámení o záměru je 
jednoduchý technický popis záměru 
s příslušnými výkresy, což u přípojek 
lze chápat jako jednoduchou doku-
mentaci zpracovanou projektantem 
nebo též osobou, která má vysoko-
školské vzdělání stavebního nebo 
architektonického směru anebo střední 
vzdělání stavebního směru s maturitní 
zkouškou a alespoň 3 roky praxe v pro-
jektování staveb (podle předcházející 

právní úpravy „kvalifi kovaná osoba“). 
Tato dokumentace by měla obsahovat 
zejména technickou zprávu, situační 
výkres podle katastrální mapy s vy-
značením umístění přípojky a jedno-
duché stavební výkresy specifi kující 
navrhovanou stavbu.
  K žádosti musí být rovněž dolože-
no stanovisko vlastníka technické 
infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení.
    Žadatel musí také zajistit, aby infor-
mace o jeho záměru byla bezodkladně 
poté, co záměr oznámil, vyvěšena na 
veřejně přístupném místě u stavby 
nebo pozemku, na němž se má zá-
měr uskutečnit, po dobu nejméně 30 
dnů. Obsah informace není stanoven 
právním předpisem, stavební úřad do-
poručuje uvést v informaci jméno na-
vrhovatele, místo stavby, druh stavby, 
případně připojit situační výkres. 
   Pokud oznámení splňuje požadavky 
stanovené stavebním zákonem, vydá 
stavební úřad územní souhlas se zámě-
rem do 30 dnů ode dne jeho oznámení 
a opatří situační výkres ověřovací 
doložkou. Dojde-li stavební úřad k zá-
věru, že záměr nesplňuje podmínky 
pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba 
stanovit podmínky pro jeho realizaci, 
rozhodne stavební úřad o projednání 
záměru v územním řízení.  
   Územní souhlas platí 12 měsíců ode 
dne jeho vydání.
   Výše popsané typy staveb lze po 
jejich dokončení užívat bez oznámení 
stavebnímu úřadu, resp. bez kolaudač-
ního souhlasu. Stavebník však není 
tímto zbaven povinnosti dané staveb-
ním zákonem, a to dbát na řádnou pří-
pravu a provádění stavby, přitom musí 
mít na zřeteli zejména ochranu života 
a zdraví osob, ochranu životního 
prostředí a majetku i šetrnost k sou-
sedství. Stavebník musí rovněž zajistit 
provedení a vyhodnocení zkoušek 
předepsaných zvláštními právními 
předpisy (revizní zkoušky). 

Rok 2006 na silnicích
   Každoročně se v lednu setkáváme 
s různými hodnoceními uplynulého 
roku. Tentokrát jsme se zaměřili na 
dopravní nehody a provoz na silni-
cích v minulém roce. 1. července 
2006 začal platit zákon č. 411/2005 
Sb., o silničním provozu, který 
novelizoval zákon č. 361/2000 Sb. 
Tato změna byla širokou veřejností 
očekávána s velkým napětím.
    Sankce, které tento zákon ukládá, se 
zdály nepředstavitelné. Nyní již mů-
žeme říci, že většinu řidičů i ostatních 
účastníků  provozu změna ovlivnila. 
Od 1.7.2006 se rychlost vozidel sníži-
la a dodržování předpisů se výrazně 
zlepšilo. Velký vliv měla také změna 
v zákoně týkající se povinnosti hlásit 
policii dopravní nehody až při škodě 
převyšující 50 000 Kč, pokud nedojde 
ke zranění či usmrcení (dle §47 odst. 4). 
Tyto skutečnosti se viditelně odrazily na 
celkovém počtu dopravních nehod. Po-
licisté řešili 187 408 dopravních nehod, 
při kterých bylo 27 935 osob zraněno. 
V porovnání s rokem předchozím, kdy 
došlo ke 199 262 dopravním nehodám, 
při kterých bylo zraněno 32 370 osob, 
jsou počty o mnoho nižší. Při doprav-
ních nehodách došlo k usmrcení 951 
osoby. Tento počet se po letech snížil 
pod magickou hranici 1000 osob. Na-
posledy nebyla překročena v roce 1990, 
tedy celých 16 dlouhých let nazpět.  Již 
zmiňovaný měsíc červenec 2006 byl 
druhým nejnižším v počtu usmrcených 
za posledních 36 let. 
    Podle informací dopravní policie 
mají  na tragických nehodách největší 
podíl řidiči, kteří nepřizpůsobili rych-
lost svého vozidla  technickému stavu 
vozovky. Celkově nejčastější příčinou 
dopravních nehod je nevěnování potřeb-
né pozornosti řízení vozidla a nedodr-
žení vzdálenosti za vozidlem jedoucím 
vpředu. Alarmující je, že rok od roku 
větší množství nehod mají na svědomí 

řidiči nákladních vozidel a také řidiči 
autobusů. Jak se na tomto odrazí nově 
zavedené mýtné pro nákladní dopravu, 
kdy už naše republika nebude bezplat-
ně zneužívána k průjezdům do jiných 
zemí, se teprve ukáže. 
    Odděleně je třeba hodnotit neho-
dovost v našem hlavním městě. Praha 
je v současné době přeplněna vozidly 
pomalu popojíždějícími v kolonách. 
Netrpěliví řidiči ztrácejí koncentraci,  
a také proto se počet nehod v Praze 
opět zvyšuje. Za rok 2006 jich v Praze 
policisté řešili 34 609, tedy o 1260 více. 
Jsou však lehčího rázu a k vážnému 
zranění dochází méně často. Velké pro-
cento dopravních nehod se stává na kon-
ci pracovního týdne, v pátek. Kupodivu 
o sobotě se ve statistikách hovoří jako 
o dni nejzávažnějších nehod.
    Policisté se v průběhu minulého roku 
při mnohých dopravně bezpečnost-
ních akcích snažili působit na řidiče. 
Zaměřovali se zejména na nejčastější 
přestupky jako je překročení nejvyšší 
povolené rychlosti, špatný technický 
stav vozidla, nedání přednosti v jízdě 
a také alkohol za volantem. Sankce 
za řízení vozidla pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky jsou velice 
přísné. Toto jednání je nyní klasifi ková-
no jako trestný čin a řidiči hrozí odnětí 
svobody až na jeden rok, peněžitý trest 
do výše až 50 000Kč, zákaz činnosti 
řízení vozidla až na jeden rok a ohod-
nocení sedmi body. Ani to však neod-
radilo některé výtečníky od usednutí za 
volant v povznesené náladě.
     Pražští řidiči nasbírali za minulý půl-
rok 64 tisíc bodů. Téměř každý čtvrtý 
Pražan tedy „zabodoval“.
     Nový zákon a bodový systém však 
celou situaci nevyřeší. Je na svědomí 
každého řidiče a účastníka provozu, 
jak bude dodržovat pravidla na silni-
cích. Větší ohleduplnost je jistě také 
na místě .
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Vzdělávací program pro tyfl opedy, 
který je spolufi nancován evropským 
sociálním fondem, státním rozpoč-
tem ČR a rozpočtem hlavního města 
Prahy, nabízí pražským pracov-
níkům sociálních služeb a dalším 
zájemcům o oblast práce s občany 
se zrakovým postižením možnost 
účasti na bezplatném pilotním kurzu 
další profesní přípravy pracovníků 
v tyfl orehabilitaci (tzn. rehabilitaci 
zrakově postižených občanů). Kurz 
bude probíhat od 3. března do června 
2007 v rozsahu 61 hodin teoretické 
i praktické průpravy. Absolventi 
obdrží certifi kát Vysoké školy Jana 
Amose Komenského (Roháčova 63, 
Praha 3), která je realizátorem pro-
jektu. Bližší informace získáte na 
http:/www.vsjak.cz/projekt/tyflo/
index.php nebo u Mgr. Jany Rylicho-
vé na rylichova.jana@vsjak.cz, tel. 
267 199 041.
Důležitá informace pro občany 
žadatele, kteří mají nárok na čer-
pání příspěvku na péči a o pomoc 
v hmotné nouzi od Odboru sociál-
ního a zdravotního při ÚMČ Praha 
16 v Radotíně. Oddělení sociálních 
dávek  přijímá a zpracovává  žá-
dosti občanů podle nových zákonů 
platných od ledna 2007. Jedná se 
o příspěvek na péči a o pomoc v 
hmotné nouzi. Vzhledem k velké-
mu množství žadatelů, není možné 
žádosti zpracovat v předepsaných 
termínech.  Dojde proto k  opoždění 
výplat již přiznaných dávek, které 
však dostane oprávněný  žadatel se 
zpětnou platností od data podání. 
Nikdo nebude ve svých nárocích krá-
cen. Z uvedených důvodů prosíme 
občany o trpělivost a shovívavost s 
opožděním dávek.
Informace pro držitele psů. Upo-
zorňujeme na splatnost poplatku ze 
psů (§ 5 odst. 1 vyhl. 23/2003 Sb. 
HMP). Částka do 1 000 Kč je splat-
ná do 31. března, 1 000 Kč a více 
je možno uhradit ve dvou stejných 
splátkách, a to do 31. března a 31. 
srpna. Bližší informace na úřadech 
konkrétních městských částí.
Vyplněné žádosti o umístě-
ní do Domu s pečovatelskou 
službou Městské části Praha 16 
(Radotín) se odevzdávají vedoucí 
Pečovatelské služby, pí Simoně 
Radové, ul. K Cementárně 1522/1c, 
Praha – Radotín. Bližší informace na 
tel.: 257 811 994 nebo 257 812 003.
Ověřené výpisy z katastru nemo-
vitostí pro občany, právnické osoby 
a další instituce poskytuje Úřad 
městské části Praha 16 (Radotín). 
Výpisy lze získat za úhradu správní-
ho poplatku 50 Kč za každou zapo-
čatou stránku na třech pracovištích: 
v kanceláři ověřování podpisů od-
boru občansko správního v přízemí 
budovy radnice v ul. Václava Balého 
23/3 nebo na nám. Osvoboditelů 
21/2a v kanceláři č. 10 v patře budo-
vy či na odboru živnostenském v ul. 
U Starého stadionu 1379.
Od 5. března 2007 zavádí ROPID 
dva nové vlaky na trase Praha-
Radotín – Praha-Smíchov. Na zákla-
dě  požadavku MČ Praha 16 dojde 
s připravovanou změnou jízdního 
řádu k posílení výše uvedené trasy 
dvěma spoji. Nové vlaky budou 
z Radotína vyjíždět v 6:39 a 7:16. To 
znamená, že v největší ranní  špičce, 
v období od 5:54 do 8:24 pojedou 
vlaky z Radotína na  Smíchov  po 
15. minutách.


