
Jak se vyhnout nástrahám internetu

Oddlužovací společnostiZNAČKY ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ

V září loňského roku vstoupil v plat-
nost tzv. „balíček procyklistických 
úprav“ (novelizace vyhlášky č. 30/2001 
Sb. vyhláškou č. 247/2010 Sb.). Tato 
legislativní úprava přináší nové prvky 
dopravního značení pro zlepšení pod-
mínek cyklodopravy.
Jízda cyklistů v protisměru (E 12a)

Tato dodatková 
tabulka v případě, 
že je umístěna pod 
dopravní značkou 
IP 4a nebo IP 4b 

(jednosměrný provoz), informuje řidi-
če jedoucího v jednosměrné komuni-
kaci, že ve směru proti němu je zřízen 
vyhrazený pruh pro cyklisty a může 
tedy v protisměru očekávat pohyb 
cyklistů. Pokud na této značce není 
zobrazena přerušovaná čára (v obyt-
ných zónách a na komunikacích s do-
volenou rychlostí 30 km/h), mohou 
cyklisté v protisměru jezdit i při ne-
vyznačeném vyhrazeném pruhu.
Vjezd cyklistů v protisměru povolen 
(E 12b)

Dodatková tabul-
ka E 12b v případě, 
že je umístěna pod 
dopravní značkou 
B 2 „Zákaz vjezdu 

všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů 
v protisměru do jednosměrné pozem-
ní komunikace. 
Jízdní pruh pro cyklisty (V 14)

Vodorovné značení V 14 vyznačuje 
pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka 
současně vyznačuje i stanovený směr 
jízdy; pruh nebo stezku lze v jejím 
průběhu rovněž vyznačit barevně 
odlišeným povrchem, například čer-

venou barvou nebo odlišným provede-
ním povrchu. Šipka a symbol jízdního 
kola jsou provedeny v bílé barvě.

Na jízdní pruh pro cyklisty může 
ř idič v jíždět pou-
ze při objíždění či 
odbočová n í ,  a  to 
pouze v případě, že 
je ohraničen bílou 
přerušovanou čarou. 
Je- li vyhrazený jízd-
ní pruh ohraničen 
plnou čarou, nesmí 

řidič pruh ani přejíždět. Na samo-
statném jízdním pruhu pro cyklisty 
zároveň nesmí řidič zastavit a stát. Při 
parkování a vyjíždění přes jízdní pruh 
pro cyklisty musí řidič dbát zvýšené 
opatrnosti.

Nové značky jsou například 
použity v radotínské ulici 
U Jankovky

Odcizili telefonní přístroj
V pondělí 3. ledna nalezli strážníci městské policie v ulici K Radotínu za Vel-
kotržnicí Lipence vypáčený veřejný telefonní přístroj na mince. Přístroj byl 
odcizený z telefonní budky na Zbraslavi z ulice K Výtopně. Celou záležitost 
si na místě k dořešení převzala Policie ČR.
Hledaný se zahříval u ohníčku
Dým vycházející z lesa v malochuchelské ulici Zbraslavská zahlédli příslušníci 
městské policie 8. ledna 2011 v 9.35 hodin. Při prohlídce místa strážníci nalezli 
bezdomovce, který oheň udržoval. Jeho lustrací zjistili, že se nachází v databázi 
hledaných osob a předali ho Policii ČR. 
Opaloval kabely, dostal pokutu
Oznámení kvůli pálení kabelů v okolí křižovatky ulic Mezichuchelská a Paro-
plavební ve Velké Chuchli prověřovali městští policisté v neděli 16. ledna po 
deváté hodině večerní. Strážníci na místě přistihli muže, který v ohni opaloval 
staré kabely a znečišťoval tak okolí. Za přestupek proti veřejném pořádku mu 
byla udělena pokuta ve výši 1000 Kč. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se 
muž nachází v databázi hledaných osob a byl předán Policii ČR. 

Dnes je pro každého naprosto běžné 
používání počítače a internetu k práci 
nebo zábavě. Objevují se ale případy, 
kdy dochází k zneužívání sociálních sítí 
a různých komunikačních aplikací. Nej-
častějšími oběťmi se bohužel stávají děti.

Pro mladé lidi je internet někdy 
daleko snadnějším prostředím pro 
navazování přátelství než je reálný 
svět, ale nese to i svá úskalí. Profil na 
sociální síti či e-mailová schránka se 
dají vytvořit bez jakýchkoliv potíží 
a kontrol. Internet je zcela anonymní 
a někteří útočníci a agresoři se schová-
vají za jinou identitu. Tím mohou zne-
užít důvěřivosti dětí a potom zaútočit. 
Zapamatujme si několik rad:  
» Dohodněte se se svým dítětem, kdy 

a jak bude počítač a internet využívat.
» Počítač umístěte do místnosti, kde 

budete mít možnost sledovat, co se 
děje.

» Uvědomte si, že nejzákladnější osob-
ní údaj, podle kterého se můžeme 
rozpoznat, je fotografie obličeje – 
proto pokud máte profil na různých 
sociálních sítích, nevkládejte ji tam 
a ani žádné jiné osobní fotografie. 

» Neuvádějte žádné osobní údaje 
(datum narození, bydliště atd.).

» Při používání „chatu“ si pište 

pouze s kamarády, které skuteč-
ně znáte – ne každý je tím, za koho 
se na internetu vydává.

» I když budete s někým komuniko-
vat velmi dlouhou dobu, stále to 
neznamená, že ho znáte a že je to 
skutečně on či ona.

» Pokud vás někdo bude zvát po 
virtuální komunikaci někam na 
schůzku, nejprve se s tím svěřte 
a nikdy nechoďte sami bez dopro-
vodu důvěryhodné dospělé osoby

» Internet je neodvolatelný – pokud 
je něco odesláno na internet, je vel-
mi těžké to úplně odstranit. 

Je dobré důvěřovat svému dítěti, ale 
přesto prověřujte. Seznamte se se strán-
kami, které navštěvuje. Vysvětlete mu, 
že internet má povahu veřejnou a že to 
není, jako když má schovaný osobní 
deníček v šuplíku stolu. K takovým in-
formacím může mít přístup kdokoliv.

A jaký je vhodný postup, pokud 
obdržíte nevhodnou zprávu nebo když 
vás někdo obtěžuje přes diskusní fó-
rum či „chat“?  Neodpovídejte, získejte 
důkaz – zaslané zprávy či vzkazy si 
ukládejte, zablokujte připojení, změňte 
identitu či profil a oznamte to správci 
stránky nebo sociální sítě a řekněte to 
rodičům.

Lidí, kteří nezvládají své dluhy, neu-
stále přibývá. V občanských poradnách 
zaznamenávají meziroční nárůst dota-
zů v souvislosti s touto problematikou 
o 60 %. 

Zadlužení lidé se mnohdy v zoufal-
ství obracejí na společnosti zabývající 
se oddlužením v naději, že jim po-
mohou s řešením jejich tíživé situace. 

Řada těchto společností a agentur 
však situaci vyřešit nepomůže a na-
opak způsobí dlužníkům ještě větší 
problémy.

Je třeba si uvědomit, že oddlužo-
vací agentura v podstatě nemá žádná 
zvláštní oprávnění ani zázračný recept, 
který by dlužníka zachránil z dluhové 
pasti. Učiní tedy to, co může udělat 
i sám dlužník, osloví věřitele s žádostí 
o vytvoření splátkového kalendáře. 
Plní roli zprostředkovatele, kterou si 
však řádně zpoplatní bez ohledu na 
úspěšnost svého vyjednávání. Pokud 
už se podaří dohodnout na splátkovém 
kalendáři, tak se toto splácení často vel-
mi prodraží, protože zprostředkovatel 
každou tuto splátku poníží o odměnu 
za své služby. Ve výsledku zadlužený 
člověk splácí déle a navíc ještě zaplatí 
větší částku než v době, kdy požádal 
o pomoc s oddlužením. 

Podivný je také způsob uzavírání 

smluv s tímto typem společností. Pří-
značné pro jejich jednání je, že zapla-
títe poplatek již za uzavření smlouvy. 
Smlouvu si nemůžete odnést domů, 
abyste si ji prostudovali, ale musíte ji 
podepsat hned na místě. To už něco 
vypovídá o serióznosti poskytovatele 
služby. V podmínkách smlouvy těchto 
společností pak naleznete celou řadu 

a d m i n i s t r a t i v n í c h 
poplatků a sankcí při 
nedodržení smluvních 
podmínek. Již na první 
pohled je z přehledu 
povinností a sankcí 

patrné, jak je smlouva pro zadluženého 
člověka „výhodná“. Zatímco u posky-
tovatele oddlužení jsou tyto povinnosti 
na dvou, třech řádcích, u dlužníka 
naleznete daleko rozsáhlejší popis růz-
ných povinností a sankcí.

Doporučení pro lidi, kteří se do-
stanou do problémů se svými dluhy, 
zní, aby se pokusili spojit se svými 
věřiteli bez zprostředkovatele a snažili 
se domluvit na rozumném splátkovém 
kalendáři. Z naší zkušenosti víme, že 
velká část věřitelů je přístupná k jed-
nání a snaží se dohodnout, pokud vidí 
opravdovou snahu dlužníka situaci ře-
šit. Není také od věci požádat o pomoc 
některou z bezplatných poraden, kde 
poskytnou potřebné informace nebo 
pomohou přímo s oddlužením.

Další informace naleznete na
www.obcanskeporadny.cz

Karel Najman 
Zbraslav, okrsek č. 25: 
Hranice okrsku: Elišky 
Přemyslovny, Zbraslav-
ské nám., Bartoňova, 
Strakonická, podjezd 

pod Strakonickou v Lahovicích, 
objekt Pražských vodáren u Vltavy, 
řeka Vltava, most Závodu míru, 
K Přehradám, Šůrova, U Klubovny, 
K Interně, Nad Belvedérem, V Bílce, 
Elišky Přemyslovny + Závist (území 
MČ Praha – Zbraslav na pravém bře-

Lukáš Varga 
Radotín, okrsek č. 19: 
Hranice okrsku:
Pod Klapicí, Karlická, 
Horymírovo nám., Vác-
lava Balého, Berounka, 

Lahovický potok, Lebedov, jižní okraj 
dostihového závodiště, Radotínská, 
Vrážská, Prvomájová.

hu Vltavy po nádraží ČD 
Zbraslav včetně).

Po 10 letech je tu opět sčítání

Vše o SLDB 2011
call centrum 800 879 702
www.scitani.cz

Nebezpečné stromy
V  o b d o b í  v e g e t a č n í h o  k l i d u  

do 31. března jsou na území Radotína 
káceny dřeviny, které nebyly dlouho-
době udržovány a jejichž zdravotní 
stav již nezajišťoval provozní bezpeč-
nost v okolí stromů. 

Provedení zdravotního, bezpečnost-
ního nebo redukčního řezu stromů by 
provozní bezpečnost v plné míře ne-
zajistilo, proto muselo být přistoupeno 
k radikálnímu řešení – kácení. 

Městská část Praha 16 se snaží tímto 
způsobem předejít samovolnému pádu 
dřevin a ohrožení občanů na jejich 
zdraví nebo majetku. Mnoho z Vás, 
občanů, si jistě pamatuje na pád jírovce 
(kaštanu) v parku U Koruny v květnu 
loňského roku, kdy jen díky náhodě 
nedošlo k úrazu. Odstraňované stro-
my jsou v podobném zdravotním sta-
vu jako zmíněný jírovec, nacházejí se 
však na mnohem frekventovanějších 

místech – v ulicích Výpadová, Václava 
Balého, Na Betonce, náměstí Osvo-
boditelů, Ke Zděři nebo u cyklistické 
stezky pod kostelem a pod hřbitovem.  

Odstraněné dřeviny budou nahra-
zeny výsadbou, která bude provedena 
v podzimních měsících letošního roku. 
Zeleň na území Radotína se rozhodně 
nezmenší. 

Pařez v ulici Na Betonce 
dokazuje havarijní stav stromu

Úpr av y  j íz dních  ř ádů autobusů. 
Od 5.2.2011 došlo na základě poznatků 
z provozu k drobným pozitivním úpra-
vám jízdních řádů vybraných autobu-
sových linek PID na území hl. m. Prahy. 
Změny přinášejí zlepšení přestupů 
a návazností včetně lepší vzájemné koor-
dinace jednotlivých spojů. V šestnáctce 
jde o dvě změny. U linky 241 se posunuje 
celotýdenně první spoj z Lipenců pro 
větší jistotu dodržení přestupu na první 
spoj metra B do centra. Na lince 246 se 
zavádí nový první spoj v sobotu a neděli 
jedoucí z Lochkova na Smíchovské ná-
draží pro návaznost na první spoj metra 
B do centra.
Daňová přiznání. S účinností nového 
daňového řádu (od 1.1.2011) došlo 
u některých daňových přiznání, hlášení 
nebo vyúčtování k posunu termínu pro 
jejich podání. Nová úprava mj. pozitivně 
ovlivní termín k podání přiznání k dani 
z příjmů, a to včetně termínu její splat-
nosti. Poslední možnost k včasnému po-
dání přiznání a zároveň i splatnost daně 
se posouvají o jeden den, z posledního 
březnového na 1. dubna.
M aj i te l ů m  č t y ř n o hý c h  m i l á č k ů . 
31.3.2011 je poslední den k zaplacení 
místního poplatku ze psů. Sazby a splat-
nost místního poplatku ze psů stanovuje 
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. 
m. Prahy. Sazba poplatku činí ročně pro 
rodinný dům 300 Kč, za druhého a dal-
šího psa 600 Kč. U ostatních bytových 
domů je sazba za jednoho psa 1500 Kč, 
za druhého a dalšího 2250 Kč. Poživatel 
starobního, sirotčího, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu platí bez ohledu 
na typ bydlení za jednoho psa 200 Kč, za 
druhého a dalšího psa 300 Kč. Pro držitele 
(právnickou osobu) psa určeného a uží-
vaného k hlídání objektů, která je zároveň 
vlastníkem objektu, platí sazba 600 Kč, za 
druhého a dalšího psa 900 Kč. Poplatek je 
splatný předem, nečiní-li více než 600 Kč 
ročně, nejpozději do 31. března každého 
roku. Je-li vyšší, platí se ve dvou stej-
ných splátkách, nejpozději do 31. března 
a 31. srpna každého roku. Poplatek vybírá 
každá městská část samostatně. 
Životní podmínky 2011. Český statistický 
úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2011 v sou-
ladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v ČR. Smyslem 
průzkumu je získávat dlouhodobě srovna-
telné údaje o ekonomické a sociální situaci 
v celkem 30 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů 
peněžní a materiální chudoby. Vlastní še-
tření probíhá od 19. února do 15. května 
2011 prostřednictvím speciálně vyškole-
ných tazatelů v celkem 10 700 domácností 
v zemi. Pracovníci, kteří šetření provádí, se 
musí prokázat průkazem tazatele s přísluš-
ným pověřením a občanským průkazem. 
Legitimaci tazatele nahrazuje i průkaz za-
městnance ČSÚ. Případné dotazy zodpoví 
pracovnice Odboru terénních zjišťování 
ČSÚ RNDr. Jana Šídlová, tel.: 274 052 084, 
e-mail: jana.sidlova@czso.cz.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 23.3.2011 od 
17.00 hod. v radotínském Kulturním stře-
disku, náměstí Osvoboditelů 44.
Odložené zastupitelstvo. Vinou adminis-
trativní chyby zaměstnanců ÚMČ Praha - 
Zbraslav se nekonalo únorové zasedání 
místního zastupitelstva. Hlavní bod plá-
novaného programu, rozpočet městské 
části, bude projednán na veřejném zase-
dání v pondělí 21. března 2011.
Úřad hledá právníka. Úřad městské části 
Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici právník/právnička. Pra-
covní poměr na dobu neurčitou s před-
pokládaným datem nástupu 1.7.2011. 
Právník bude zařazen do 11. platové třídy. 
Přihlášky je nutné doručit do podatelny 
úřadu nejpozději do 1.4.2011 do 12 ho-
din. Další informace na www.praha16.eu, 
úřední desce, vývěskách v Radotíně a na 
telefonu 234 128 202.

možností: on-line vyplnění na inter-
netu, osobní odevzdání komisaři (po-
kud preferujete tuto cestu, komisař si 
s vámi hned domluví termín schůzky, 
kdy přijde formuláře vyzvednout) nebo 
odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu 
ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, 
předá vám komisař předtištěnou obál-
ku formátu A4, žádné poštovné v tomto 
případě domácnost neplatí). 

Takzvaným „rozhodným okamži-
kem“, k němuž se všechny informace 
do formulářů vyplňují, je půlnoc 
z 25. na 26. března. 

Formuláře je možné začít vyplňovat 
po rozhodném okamžiku a je třeba je 
vrátit do 14. dubna. Nemáte-li k dis-
pozici internetové připojení, a přesto 

byste chtěli vyplnit formuláře ke sčí-
tání on-line, nevěšte hlavu, v Radotíně 
budete moci za tímto účelem bezplat-
ně využít přístup na web. Počítače bu-
dou k dispozici v otevírací době místní 
knihovny (pondělí, středa, čtvrtek od 
8 do 18 hodin s polední přestávkou 
mezi 12. a 13. hodinou) v Loučanské 
ulici 520.


