Volby do obecních zastupitelstev Nejčastější otázky
Volby do Zastupitelstev městských částí
Praha 16, Praha - Zbraslav, Praha - Velká
Chuchle, Praha - Lipence, Praha - Lochkov
a volby do Zastupitelstva hlavního
města Prahy.
Rozhodnutím prezidenta republiky
publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 112/2014 Sb., která byla rozeslána
20. čer vna 2014, byly v yhlášeny
volby do obecních zastupitelstev, tedy
i Zastupitelstva hlavního města Prahy
a zastupitelstev městských částí ve
správním obvodu Prahy 16.
Volby se budou konat v pátek
10. října od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod.
do 14.00 hod. Do Zastupitelstva
h l av n í ho m ě s t a P r a hy s e bu d e
volit 65 členů, do zastupitelských
sborů v Praze 16 a v Lipencích bude
zvoleno shodně po 15 členech, na
Zbraslavi budou volit 17 zástupců,
ve Velké Chuchli a v Lochkově jich
bude devět.
Jak to bude v Praze 16, tedy v Radotíně?
Právo volit má v těchto volbách, vedle
státního občana České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a který je v den voleb
v Městské části Praha 16 přihlášen
k trvalému pobytu, také státní občan
členského státu Evropské unie, který
splňuje rovněž obě tyto podmínky
a současně požádá o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů vedeného
každým úřadem.

Voličské průkazy se při těchto volbách
nevydávají. Kandidátní listiny pro
volby do Zastupitelstva městské části
Praha 16 mohou podávat registrované
politické strany a politická hnutí, jejichž
činnost nebyla pozastavena, a jejich
koalice, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení
politických stran nebo politických
hnutí a nezávislých kandidátů (dále
jen „volební strany“).
Kandidátní listiny bylo třeba podat
nejpozději do 5. srpna 2014 do 16.00 hod.
V případě Městské části Praha 16 přijímal
podání Odbor občansko správní
Úřadu městské části Praha 16, náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín,
kancelář č. 18 v patře budovy.
Každá volební strana, jejíž kandidátní
listina byla zaregistrována, může
delegovat nejpozději do 10. září 2014
do 16.00 hodin jednoho člena a jednoho
náhradníka do okrskové volební komise
v každém volebním okrsku. Nebude-li
takto dosaženo nejnižšího stanoveného
počtu členů okrskové volební komise,
jmenuje členy na neobsazená místa
starosta. Na území Městské části
Praha 16 je vytvořeno 8 volebních
okrsků (16001 až 16008).
Žádáme občany, aby sledovali úřední
desky a webové stránky příslušných
úřadů, kde budou zveřejňovány další
informace. Kompletní údaje k volbám
přinesou zářijové Noviny Prahy 16.

Opilec strážníkům neujel

Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy zpozorovala 11. června v 3.12 hod.
ráno při běžné hlídkové činnosti na křižovatce ulic Vrážská a Výpadová
jedoucí osobní vozidlo zn. Škoda Felicia, které nemělo zapnuté předepsané
osvětlení. Hlídka se vydala vozidlo sledovat a za použití zvláštního výstražného
zařízení (ZVZ = maják) se pokusila vozidlo zastavit. Po zapnutí ZVZ vozidlo
náhle změnilo rychlost své jízdy a prudce přidalo. Po krátkém pronásledování
se strážníkům podařilo ujíždějící vozidlo zastavit. Řidič vozidla byl vyzván
k předložení dokladů potřebných pro řízení motorového vozidla a na základě
předchozího jednání i k provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost
alkoholu v dechu. Provedenou zkouškou byla u řidiče naměřena hodnota
2,18 promile alkoholu v dechu. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu
řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu byla na místo přivolána Policie
ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Chtěl spáchat sebevraždu, skončil na psychiatrii

Oznámení od Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS) s žádostí
o prověření lokality křižovatky ulic Ke Kamínce a Na Baních, odkud měl na
linku 155 volat sebevrah, že požil větší množství léků a má v úmyslu skoncovat
se životem, přijala autohlídka MP 15. června v 6.41 hodin. Bližší popis sebevraha
nebyl upřesněn. Zjištěné informace byly předány hlídce Policie ČR v terénu
a následně byla zahájena součinnostní akce v uvedené lokalitě s cílem vysledovat
osobu, která se chce ohrozit na životě. Při pátrání po osobě autohlídka MP v ulici
Jiřiny Štěpničkové spatřila na chodníku stát muže, který nápadně odpovídal
profilu sebevraha. Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti a podání
vysvětlení, při kterém uvedl, že telefonoval na linku 155 a hrozil sebevraždou.
Dále uvedl, že po hádce s partnerem požil neurčené množství a druh léků.
Přivolaní policisté si celou záležitost převzali k dořešení. Muž byl převezen
ZZS na traumatologické oddělení Fakultní nemocnice v Motole s následným
převozem do Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Incident před hotelovým domem

22. června kolem 21. hodiny prováděla autohlídka MP běžnou hlídkovou
činnost v ulici Vrážská před tzv. Hotelovým domem, kde ke služebnímu
vozidlu přistoupila vrávoravou chůzí dvojice zjevně podnapilých osob, která
začala hlídku verbálním způsobem urážet, napadat a narážet do dveří a oken
služebního vozidla. Na základě tohoto jednání byly osoby vyzvány od upuštění
od svého jednání, k podání vysvětlení a prokázání totožnosti. Osoby nedokázaly
hodnověrně prokázat svou totožnost ani po poskytnutí nezbytné součinnosti
a svým agresivním chováním stále narušovaly veřejný pořádek. Na základě
neustálého ignorování zákonných výzev a pokynů hlídky byl do akce zapojen
služební pes jako podpůrný prostředek k předvedení na Policii ČR za účelem
zjištění totožnosti a dokončení úkonu hlídky ke zjednání veřejného pořádku. Při
předvedení jedna z osob upadla na chodník a způsobila si poranění hlavy, které si
vyžádalo přivolání ZZS a ošetření na místě. Po tomto incidentu přiběhla k hlídce
další osoba a začala hlídku verbálně napadat a mařit úkon směřující ke dvojici
osob. Vzhledem k vyhrocující se situaci ze strany této trojice nepřizpůsobivých
osob byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a následně byla zjištěna totožnost
všech osob. U osoby s poraněním hlavy byla provedena dechová zkouška na
přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 1,75 promile. Muž byl
následně odvezen ZZS na traumatologické oddělení FN v Motole. Vzhledem
k protiprávnímu jednání trojice osob byla celá záležitost předána příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Musím ohlásit úřadu změnu osobních údajů jako je získání titulu?
V důsledku napojení institucí na
základní registry zřízené zákonem
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, přebírá živnostenský úřad údaje
o fyzických osobách z registru obyvatel. Akademické tituly nejsou referenčním údajem evidovaným v registru
obyvatel (§ 16 a dále výše uvedeného
zákona). Udělení některého z akademických titulů, ať za jménem či před
jménem, tedy v žádném případě neznamená, že se akademický titul stává
automaticky součástí jména a příjmení
fyzické osoby. Naopak.

Pou z e sa ma
f y zick á osoba
rozhoduje o tom,
kdy a v jakých
s ou v i s lo s t e c h
bude akademický titul užívat,
což současně
v y lu č uje , a by
k jeho užívání
byla f yzická
osoba nucena, či bylo jeho uvádění
vyžadováno. Pro informaci uvádíme,
pokud požádáte živnostenský úřad
o zápis akademického titulu do živnostenského rejstříku a nemáte-li jej
zapsaný v občanském průkazu, musíte
doložit doklad o jeho přidělení a zaplatit správní poplatek 100 Kč.

Mobilní obchodní kancelář
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření
dodávek plynu, a.s. a Městskou částí
Praha 16 již několik let zajišťují tzv.
mobilní obchodní kanceláře.
Služba slouží stávajícím i potenciálním zákazníkům Pražské plynárenské.
V dodávkovém automobilu Fiat Ducato si mohou zájemci vyřídit záležitosti,
aniž by navštívili kancelář v Praze 2
a Praze 4 (zahájení, převod a ukončení
odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu – způsobu placení, zasílací adresy, jména, převzetí reklamace,
výměna, kontrola a zaplombování

plynoměru, informace k dodávkám
zemního plynu či pouze vyzvednutí
tiskopisů a informačních brožur).
Auto bude jako vždy přistavené na
parkovišti před ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21/2a a označené
logem Pražské plynárenské. Bližší
informace získáte na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202 a na
www.ppas.cz.
Nejbližšími termíny přistavení
jsou úterý 16.9.2014 od 12.00 do
14.30 hodin, pondělí 27.10.2014 od
14.30 do 17.00 hodin a úterý 2.12.2014
od 8.00 do 11.00 hodin.

Pozor na dárky zdarma k nákupům
Dostali jste k nákupu dárek a posléze
odstupujete od koupě z důvodu vad?
Odstoupení vás může vyjít pěkně draho, pokud už dárek nemáte. Obchodníci
totiž vyžadují jejich vracení, a není-li to
možné, srazí si z kupní ceny částku, za
kterou darovanou věc běžně prodávají.
Na to však nemají právo.
Podnikatelé se v rámci konkurenčního boje předhánějí ve slevových
akcích a nápaditosti dárků
a různých bonusů, jimiž odměňují své zákazníky. Slibované výhody a dárky nemalou měrou ovlivňují rozhodování spotřebitelů. Mnohdy
je obchodníci dávají bez ptaní
rovnou do tašky a pouze to
spotřebiteli oznámí. Zákazníci si nabízené dárky vzít
mohou, ale nemusí. Žádný
obchodník si nedovolí jim je
vnucovat. „O to překvapivější
je tvrzení prodejců, že při
rušení kupní smlouvy musí
spotřebitelé dárky vrátit. Takové požadavky jsou z hlediska
zákona nepřípustné. Není možné, aby
se počáteční výhoda změnila na sankci
za odstoupení od smlouvy,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu.
Představte si, že si koupíte kávovar
a jako dárek k němu dostanete balení
kvalitní kávy. Během prvního roku
používání výrobku se potýkáte se
stále stejnou vadou, kterou se prodejci
nedaří přes opakované pokusy odstranit. Rozhodnete se proto využít práva
na odstoupení od smlouvy a vadný
kávovar vrátit. Prodejce se však i po
tak dlouhé době začne dožadovat vrácení daru, v opačném případě hrozí

stržením jeho hodnoty z vracené kupní ceny. Samozřejmě podotkne, že při
výměně za nový kus vám tato starost
odpadne. Požadavek na vrácení dárku
při reklamaci řešené odstoupením
od smlouvy působí zvlášť absurdně
v případě reklamních předmětů jako
je tričko s logem obchodu.
Ustanovení obchodních podmínek hlásající povinnost vrátit dar
po zrušení kupní smlouvy
p ř e d s t av uj e n e p ř ípu s t n é
omezování práv spotřebitelů ze záruky. Přinejmenším
má za cíl odradit spotřebitele od uplatňování práva
na odstoupení od smlouvy.
„K takovéto klauzuli se nepřihlíží, jako by vůbec nebyla. Je-li právo spotřebitele od
smlouvy odstoupit logickým
důsledkem nedodržené kvality a vlastností prodaného
zboží, za což obchodník
odpovídá, nemá tento právo
se vrácení dárků dožadovat,“
říká Lukáš Zelený.
Využijete-li právo na odstoupení
od smlouvy do 14 dnů, typicky v případě nákupu po internetu, můžete se
rovněž setkat s podmínkou vrácení
dárků. Tady jsou však okolnosti
odlišné. Neboť zde záleží na úvaze
každého zákazníka, zda se rozhodne
smlouvu zrušit nebo si zboží spolu
s dárky ponechat. Podle toho by měl
i s nabytými dárky zacházet. Nebylo
by spravedlivé těžit z výhod, které
s sebou nákup nese, pokud se spotřebitel z vlastní vůle z kupní smlouvy
vyváže, aniž by obchodník jakkoliv
porušil své povinnosti.

Radotín 40 let součástí hlavního města.
1. července 1974 došlo k výraznému rozšíření Prahy. Z okresů Praha – východ
a Praha – západ se k hlavnímu městu
připojilo 30 obcí, mezi nimi i město
Radotín (na město byl Radotín povýšen
14.9.1967). Praha tak dosáhla rozlohy
496,1 km 2. I po připojení, po němž se
Radotín stal součástí městského obvodu Praha 5, si zachoval svůj znak
schválený radotínským MNV čtyři roky
poté, co byla obec roku 1967 povýšena
na město. Od roku 1990 se stal samosprávnou městskou částí Praha-Radotín,
k 1. lednu 2002 městská část získala současný název Praha 16.
Doprava pro školáky se zlepší. Odjezdy
linek 120 a 569 se s počátkem školního
roku mění, lépe zajistí dopravu dětí do
ZŠ Radotín z oblasti v okolí cementárny. Počínaje 1. zářím 2014 dojde
ke změně odjezdů linky 120 (trasa:
Na Knížecí přes Zlíchov, dále Poliklinika Barrandov, Lochkov, Cementárna
Radotín – V Sudech – Safírová – Prvomájová a Nádraží Radotín) a školní linky
569 (Otěšínská – Solná – Plánická – Pod
Říhákem – U Kestřánků – Prvomájová –
Nádraží Radotín – Škola Radotín). Dosud byl stav takový, že školní linka 569
přijela do zastávky „Nádraží Radotín“
v 7.40 hod., takže spoj k radotínské základní škole ujel o 1 minutu spoji 120
od Lochkova. Od prvního školního dne
bude časově posunut spoj školní linky
o +1 minutu tak, aby do zastávky „Nádraží Radotín“ přijížděly obě linky ve stejný
čas, tj. v 7.41 hod. Při případném zpoždění linky 120 bude autobus 569 směřující
ke škole vyčkávat ještě další 4 minuty (do
7.45 hod.). Přestup dětí zde bude bezpečný a komfortní, výstupní zastávka 120
a nácestná zastávka 569 ve směru „Škola
Radotín“ jsou na stejném nástupišti, a to
na komunikační spojce mezi Věštínskou
a Vrážskou.
Jedete na biotop autem? Pak prosíme
o ohleduplnost - respektujte při návštěvě
Biotopu Radotín možnost parkování na
záchytných parkovištích u sportovní haly
a U Ondřeje (k nim vedou velké naváděcí
informační tabule). Na začátku prázdnin
byla situace v ulicích kolem radotínské
základní školy špatná a v případě příjezdu
sanitek a hasičů by zde došlo ke kolizním
situacím. Městská část Praha 16 dále připravila dílčí úpravy dopravního značení
na příjezdové trase.
Nově pojmenované ulice v Lipencích.
Rada hl. města Prahy schválila návrh na
pojmenování třinácti ulic v Lipencích. Ty
byly dosud bez názvu, část adres tvořila
pouze čísla popisná či evidenčních s dovětkem Lipence nebo Kazín. Nové názvy
jsou Za hrází, Nad Kazínem, U Kazína,
Ke Kazínu, U Koloniálu, K Černošicím,
Údolí hvězd, K Údolí hvězd, Nad Údolím
hvězd, K Obsinám, Pešákova, Českého
červeného kříže a Obsiny.
Doložení finanční způsobilosti. Odbor
živnostenský ÚMČ Praha 16 upozorňuje všechny dopravce, kteří musejí
splňovat finanční způsobilost dle zákona
č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů a další související zákony, na blížící se konec termínu
k doložení způsobilosti, tj. 31. července.
Pokud podnikatel požádá příslušný dopravní úřad před uplynutím uvedené lhůty, má možnost prokázat trvání finanční
způsobilosti nejpozději do 31. srpna 2014.
Namalujte si tramvaj. Soutěž pro třídy
druhých stupňů pražských základních
škol a primy až kvarty víceletých gymnázií vyhlásilo Hlavní město Praha.
Přihláškou je vizuální ztvárnění pražského tramvajového vozu dle šablony
ve formátu A3, kterou lze stáhnout na
adrese w w w.dpp.cz/soutez-namalujte
-svou-tramvaj. Návrhy v šabloně je třeba
dodat na adresu Dopravního podniku hl.
m. Prahy a.s., odbor marketingu a komunikace, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
do 12. září 2014. Vítězný návrh bude použit jako šablona pro polep reálného vozu
tramvaje typu T3, který bude jezdit po
dobu jednoho roku na běžné lince městské hromadné dopravy. Před uvedením
tramvaje do provozu proběhne slavnostní
vyhlášení vítězů a křest tramvaje v Muzeu MHD pro všech deset vyhodnocených tříd. Vítězná třída se v polepeném
voze projede jako první během slavnostní
jízdy Prahou. Soutěž je určena pouze pro
celé třídy, nikoliv pro jednotlivce.

