STRANA 2
Jan Odermatt nastoupil k pražskému sboru 13. prosince 1993 jako
hasič. Celou dobu sloužil na hasičské stanici Radotín ve směně B. Po
absolvování specializačních kurzů
se stal technikem chemické služby.
Byl zkušeným hasičem, pracoval
samostatně, ale zároveň uměl podpořit týmovou práci celé jednotky.
„Jan Odermatt byl skvělý kolega
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a kamarád. Pro pražské hasiče je
jeho odchod bolestnou ztrátou,“
uvedla Pavlína Adamcová, mluvčí
pražských hasičů.
V den jeho pohřbu, 23. února
v 9 hodin a 55 minut, se na jeho
poctu na území Hlavního města
Prahy a ve Středočeském kraji rozezněly sirény.
Čest jeho památce.

Nesrovnalosti ve vyúčtování
spotřeby energií reklamujte
Přišlo vám vyúčtování za plyn nebo
elektřinu a zdá se vám, že je fakturovaná částka příliš vysoká v porovnání
s loňským rokem, ačkoli vaše spotřeba
ani cena dodávek nevzrostla? Vyúčtování můžete reklamovat.
Ale pozor, podání reklamace vás
nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky uvedené na vyúčtování.
Jak reklamaci správně podat a do kdy
ji musí dodavatel vyřídit?
I dodávky energií je možné rek lamovat. Prav id la pro
uplatnění reklamace stanoví
nejen zákon, ale i smlouva
a obchodní podmínky dodavatele. Informace o způsobu
reklamace lze často najít na
jeho internetových stránkách.
„Dodavatelé někdy vyzývají
zákazníky, aby reklamovali
vyúčtování telefonicky prostřednictvím zákaznických
linek. Ty určitě můžete využít
pro získání prvotní informace, ale samotnou reklamaci
podejte vždy písemně, abyste
později měli důkaz o jejím
podání a obsahu,“ radí Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu.
V reklamaci by mělo být především
uvedeno, že se jedná o reklamaci. Dále
by měla obsahovat jméno, příjmení
a adresu zákazníka, zákaznické číslo,
číslo odběrného místa, variabilní symbol faktury, případně čísla měřidel
a jejich stavy, jsou-li reklamovány.
Zákazník by v reklamaci měl popsat

reklamovanou skutečnost, tedy zda
se jedná o reklamaci měření, výpočtu
nebo jinou chybu. Podle konkrétních
okolností je vhodné k reklamaci přiložit důkazy, například fotografii se
stavy měřidel.
Dodavatel musí vyřídit reklamaci
vyúčtování nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
Uzná-li reklamaci za oprávněnou, je
povinen vyrovnat rozdíl v platbách do
30 kalendářních dnů ode dne doručení
reklamace. Nedodrží-li v případě reklamace vyúčtování
spotřeby elektřiny tuto lhůtu,
má zákazník právo na náhradu 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč,
u plynu se jedná o náhradu
750 Kč za každý den prodlení,
maximálně však 7500 Kč.
Jestliže dodavatel reklamaci
nevyřídí nebo to neudělá ve
stanovené lhůtě, je možné se
obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud.
Ovšem samotná reklamace nemá odkladný účinek,
což znamená, že došlou fakturu je
třeba zaplatit. Pokud později dojde
k dohodě s dodavatelem, nebo bude
rozhodnuto, že je reklamace oprávněná, dodavatel musí neoprávněně
fakturovanou částku vrátit. Součástí
dohody nebo rozhodnutí může (ale
nemusí) být i to, že dodavatel uhradí
zákazníkovi případné náklady spojené s reklamací.

Zabloudil do Radotína

Telefonické oznámení z tísňové linky 156 o zmateném muži, který se pohybuje
na autobusové zastávce Safírová v ulici K Cementárně, prověřovala 6. února
v 17.50 hod. autohlídka Městské policie hl. m. Prahy. Po příjezdu na místo zjistila,
že se poblíž zastávky MHD skutečně nachází starší muž. Choval se velmi zmateně
a neustále přecházel z chodníku do vozovky a zpět bez ohledu na projíždějící vozidla. Byl i velmi lehce oděn do slabé letní bundy, košile a plátěných kalhot. Vzhledem k tomu, že mohlo dojít k ohrožení života či zdraví této osoby, neboť hrozil
střet s projíždějícími vozidly, hlídka muže vyzvala k setrvání na chodníku. Při
komunikaci se strážníky se choval zmateně a na některé otázky vůbec nereagoval.
Stále dokola tvrdil, že se nachází v Srbsku (bývalé Jugoslávii). Na výzvu strážníků
předložil svůj občanský průkaz s trvalým pobytem na Praze 4. Následnou lustrací
v evidenci osob v celostátním pátrání bylo zjištěno, že téhož dne v ranních hodinách bylo Místním oddělením Policie ČR – Prosek vyhlášeno celostátní pátrání po
osobě pohřešované (muž trpí Alzheimerovou chorobou). Strážníci muže vykazujícího známky podchlazení posadili do služebního vozidla, kde vyčkali na příjezd
záchranné služby (RZS). Podařilo se jim také zjistit telefonické spojení na syna,
kterého o všem vyrozuměli. Po příjezdu RZS byl pohřešovaný muž převezen na
urgentní příjem do Fakultní nemocnice Motol. Místní oddělení Policie ČR – Prosek následně odvolalo celostátní pátrání po pohřešovaném muži.

Zapíjela antidepresiva alkoholem

Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 17. února ve 21.20 hod.
telefonické oznámení z tísňové linky 156 o podnapilé osobě, která leží na konečné autobusové zastávce Baně v ulici Na Baních. Autohlídka po příjezdu na
místo opravdu našla na zemi ležet ženu v silně podnapilém stavu, která nebyla
schopná se sama o sebe postarat. Žena hovořila nesrozumitelně a nesouvisle.
Žádné doklady u sebe neměla. Strážníci provedli orientační dechovou zkoušku
na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 1,38 promile. Následně byla na místo přivolána hlídka Astra 150 (vozidlo určené k převozu opilců).
V průběhu čekání na hlídku Astra 150 žena uvedla, že má doma své dvě nezletilé
děti ve věku 4 měsíců a 11 let. Tyto děti se měly nacházet samy bez dozoru v bytě
v 11. patře na Praze 4. Strážníci neprodleně vyrozuměli o situaci Policii ČR se žádostí o prověření, zda na uvedené adrese tyto děti jsou a zda jim nehrozí nebezpečí. Místní oddělení Policie ČR – Jižní město ihned uvedenou adresu prověřilo
a zjistilo, že o nezletilé děti se v současné době stará matčin druh. Strážníci ženě
tuto informaci předali, ta ale po příjezdu hlídky Astra 150 uvedla, že současně
s alkoholem požila i několik prášků proti depresi; nebylo ji možné proto umístit
na záchytnou stanici. Přivolaná RZS následně ženu převezla na Interní oddělení
omayerovy nemocnice v Krči.
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Kontrolní činnost živnostenského
úřadu v roce 2016
Kontroly činnosti podnikatelů provádí ve správním obvodu Praha 16 Úsek
kontroly Odboru živnostenského Úřadu
městské části Praha 16.
Úsek kontroly prováděl po celý rok
průběžnou kontrolu nad dodržováním
povinností daných ustanoveními podle
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012
Sb., o kontrole, ve znění pozdějších
předpisů. Dále byl vykonáván dozor
podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona 307/2013 Sb.,
o povinném značení lihu, dozor nad
dodržováním nařízení č. 9/2011 Sb.
hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kontroly byly zaměřeny dle Plánu
kontrol pro rok 2016 především na bazary, cestovní kanceláře, sídla právnických osob, dále na provozovny, stánky
a oblasti s prodejem lihovin a provozovny nabízející tabákové výrobky.
V letních měsících vyvstala, i z podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, potřeba zvýšeného dozoru nad prodejci potravin, zejména supermarkety
a hypermarkety, se zaměřením především na výrobky masné a mléčné.
V r o c e 2 0 16 b y l a 1 0 6 x p r o vedena kont rola pod ni katele
(34x podnikatele – fyzické osoby
a 72x podnikatele – právnické osoby).
Z celkového počtu kontrol došlo
ve 14 případech k porušení, které se

týkalo neohlášení
zřízení nebo ukončení provozovny,
v 11 př íp a d e c h
byla provozov na
nedostatečně nebo
v ůbec označena,
v 18 p ř í p a d e c h
nebylo označeno
sídlo podnikatele.
Z celkového počtu 106 provedených
kontrol byly zjištěné nedostatky 33x vyřešeny uložením
pokuty v blokovém řízení v celkové výši
83 tis. Kč a 10x byly uloženy pokuty ve
správním řízení v celkové výši 48 tis. Kč.
Úsek kontroly rušil 3x živnostenské oprávnění z důvodu nedoložení
právního vztahu k sídlu, z toho 2x na
žádost majitele objektu. Na podnět
občanů byla provedena 8x místní šetření, ze kterých vyplynulo, že se jedná
převážně o neoprávněné umístění
stánků či mobilních provozoven.
V roce 2016 probíhaly plánované
kontroly ve spolupráci s ČOI, kterých se
uskutečnilo celkem 12. Jedna plánovaná
kontrola byla provedena ve spolupráci
s hygienickou stanicí hl. m. Prahy.
Byla provedena kontrola akce, kterou na podzim pořádala Městská část
Praha 16. Úsek kontroly prováděl výběr místních poplatků za tržní místa
před prodejnou Albert a prováděl zde
i pravidelnou kontrolu.

Stavební zábory a výkopy
na pozemních komunikacích
Jak správně postupovat, pokud potřebujeme při stavbě dočasně použít
i prostor veřejné komunikace?
Umísťování stavebních záborů,
kontejnerů, lešení, skládky stavebního materiálu, výkopové práce např.
v rámci stavby přípojek inženýrských
sítí, ale i další činnosti realizované na
pozemních komunikacích, tedy vozovce nebo chodníku, jsou jednou z forem
zvláštního užívání komunikace (forma
provádění stavebních prací a forma
umísťování, skládání a nakládání věcí
nebo materiálů), ve smyslu zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, na které je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu.
Na území Prahy 16 je tímto úřadem
ve věcech všech místních komunikací
(s výjimkou místních komunikací
I. třídy) Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části
Praha 16, ve věcech silnic a místních
komunikací I. třídy pak Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy.
Písemnou žádost o povolení zvláštního užívání komunikace spolu se všemi
potřebnými doklady podává ten, v jehož
zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být
zvláštní užívání komunikace povoleno;
jsou-li takovým důvodem stavební
práce, předkládá žádost zhotovitel.

K žádosti je nutné mimo jiné doložit
souhlas vlastníka dotčené komunikace
a situační výkres s návrhem dopravního
opatření, který silniční správní úřad následně projednává s Policií ČR.
Pokud jsou navržená dopravní omezení z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu únosná, vydá
silniční správní úřad rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace
a na umístění dopravních značek vydá
stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci.
Stanovení je ve většině případů
formou opatření obecné povahy, které
silniční správní úřad zveřejňuje na
úřední desce po dobu 15 dnů s tím, že
účinnosti opatření nabývá 5. dnem po
vyvěšení. I z tohoto důvodu je nutné
podat žádost vždy v dostatečném časovém předstihu, min. 30 dnů předem.
Pozdě podané žádosti, které nelze včas
projednat se všemi dotčenými osobami, silniční správní úřad zamítne.
Na závěr je nutné upozornit, že ten,
kdo realizuje zvláštní užívání komunikace bez povolení příslušného silničního správního úřadu, se dopouští
správního deliktu, za který může být
uložena pokuta jak právnické, tak i fyzické osobě až do výše 500 000 Kč.

Elektronická evidence tržeb
Elektronickou evidenci tržeb upravuje
zákon č. 112/2016 Sb. ze dne 16.3.2016,
o evidenci tržeb. Obecně je nutné datové
připojení a zařízení, které umožní platbu
zaevidovat a spojit s Finanční správou.
Povinnost evidovat tržby tímto způsobem je rozdělena do čtyř fází:
1. fáze - účinná již od 1. prosince 2016 se
vztahuje na ubytovací zařízení a stravovací služby (např. hotely, kempy, kantýny,
ale i předzahrádky, jídelní vozy atd.).
2. fáze - účinnost od 1.3.2017 se vztahuje na maloobchod a velkoobchod.
3. fáze - účinnost od 1.3.2018 se vztahuje na všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedeny v 1., 2. nebo 4. fázi (např.
účetnické činnosti, pozemní a potrubní doprava, stravovací a pohostinské
služby jako jsou pizza do ruky, párek
v rohlíku, zmrzlina do kornoutu atd.,
právní činnosti, lékaři či veterináři).
4. fáze – účinnost od 1.6.2018 se vzta-

huje na vybraná řemesla a výrobní činnosti (např. výroba textilií a oděvů, papíru, mýdel hraček, sportovních potřeb
a také elektrikáři, malíři či kadeřnice
a maséři atd.).
Je nutno podotknout, že někteří
poplatníci budou muset rozlišit, zda
nabízí např. přímou konzumaci v provozovně, nebo se bude jednat o prodej
„s sebou“, a to i na základě rozhodnutí
zákazníka. Nechtěl-li poplatník evidenci tržeb dělit, mohl evidovat tržby
bez rozdílu již od 1.12.2016.
Elektronické evidenci tržeb nepodléhají tržby při převodu z účtu na účet.
Dále jsou vyloučené z evidence tržeb
např. územní samosprávné celky, banky a spořitelny, investiční společnosti,
prodej prostřednictvím automatu, stravování či ubytování poskytnuté školou
nebo školským zařízením a další, které
stanoví nařízení vlády.

Zápisy do základních škol. Od 5. do
19. dubna budou probíhat zápisy do všech
základních škol ve správním obvodu
Praha 16, jejichž zřizovateli jsou městské
části. V Radotíně se bude zápis konat
5. dubna od 14.00 do 18.00 hodin, ve Zbraslavi 5. a 6. dubna od 14.00 do 18.00 hodin,
ve Velké Chuchli 6. dubna od 14.00 do 19.00
hodin a jako poslední se budou moci zapsat
budoucí prvňáčci v ZŠ Lipence – 19. dubna
od 14.00 do 18.00 hodin. Další informace
(včetně dnů otevřených dveří) a podrobnosti
k zápisům naleznete na webových stránkách
jednotlivých škol či jejich zřizovatelů (MČ).
Uzavírka v ulici Pod Špitálem. V rámci
stavby vodovodní přípojky dojde dne
16. března k úplné uzavírce v ulici Pod Špitálem ve Zbraslavi. Výkopové práce budou
realizovány ve vzdálenosti cca 100 m od křižovatky s ulicí U Národní galerie. Zhotovitelem stavby je SILBA – Elstav s.r.o.
Stavební práce v ulici Dostihová. V rámci protipovodňových opatření na ochranu
hl. m. Prahy se cca na přelomu března
a dubna předpokládá zahájení provizorní
úpravy potoka Vrutice. Z důvodu této
akce dojde k prodloužení jednosměrného
úseku v ulici Dostihová, a to v úseku:
Starolázeňská - U Křižovatky. Práce bude
provádět NOWASTAV a.s.
Komplexní úklid komunikací. Z důvodu
provádění komplexního úklidu komunikací bude dne 3. dubna v Radotíně v ulicích
Vrážská a Pod Klapicí a dále dne 4. dubna
ve Zbraslavi v ulicích U Národní galerie,
Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny,
Žabovřeská a Paškova dočasně zakázáno
zastavení silničních vozidel. O nutnosti přeparkovat vozidla budou řidiči informováni
dopravními značkami, které budou rozmístěny týden předem. Práce bude provádět
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dopravní omezení v ul. K Peluňku.
Z důvodu obnovy vodovodního řadu bude
v termínu od 3. dubna do 14. května realizována částečná uzavírka v ulici K Peluňku
(v úseku: Žabovřeská – U Pumpy). Doprava zůstane zachována po zbývající části komunikace, provoz bude kyvadlový, řízený
pomocí provizorní světelné signalizace.
Zhotovitelem stavby je STAMET, s.r.o.
Svoz bioodpadu v Radotíně. Technické
služby Praha – Radotín (TS) i letos na jaře
zajistí svoz odpadu z vytipovaných lokalit městské části. Svoz bude probíhat od
21. března do 4. května, vždy v úterý a ve
čtvrtek od 13.00 do 17.45 hodin. Na každé
z určených stanovišť budou postupně po
sobě přistaveny dva kontejnery – jeden na
listí a trávu, druhý na větve. Odkládaný bioodpad musí být bez příměsí a do kontejneru
je ho třeba z obalu (pytle) vysypat. Jednotlivé dny a časy přistavení kontejnerů jsou rozepsány na webových stránkách Praha16.eu
(hned na Úvodní straně nahoře).

Parkování v centru...
bylo rozhodnuto o trvalé platnosti provedených opatření jen s dílčími úpravami: ve Vrážské ulici se krátkodobé stání
časově prodloužilo na 2 hodiny (v celém
úseku) a navíc byl totožný režim zaveden i v dalším krátkém úseku směrem
k ulici U Jankovky (u společnosti Albet),
kde to bylo navrženo jak ze strany této
společnosti, tak i lékařů, kteří sídlí
v sousedním objektu – do tohoto režimu
bylo zařazeno 5 míst, zbylý parkovací
pás je nadále bez regulace. Vše ostatní se
pro letošní rok nemění.
Žhavou novinkou jara 2017 je příprava stavby parkovacího domu z druhé
strany vlakového nádraží, který by mohl
vzniknout na místě dnešního parkoviště „P+R“. Na tuto investiční akci jsou
v aktuální výzvě dotačního programu
„Praha – Pól růstu“, o jehož alokaci bude
rozhodovat Magistrát hl. m. Prahy, vyčleněny dostatečné finanční prostředky.
Městská část Praha 16 proto intenzívně
připravuje žádost o dotaci na čtyřpodlažní objekt celkem pro 240 vozidel.
Díky němu by se centru Radotína
v budoucnu mohlo zásadně ulevit od
celodenního parkování v ulicích.
Závěrem je ještě vhodné připomenout, že již od loňského jara funguje
hned vedle parkoviště „P+R“ nov ý
prostor pro stání vozidel bez jakéhokoli omezení (tedy to, co řidiči znají
jako „odstavnou plochu“ z náměstí
Osvoboditelů pod supermarketem
Albert).

