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Rvačka na Klondajku
Autohlídka Městské policie hl. m. Prahy prověřovala 25. září ve 20.20 hod. 
oznámení z tísňové linky 156, podle něhož došlo v ulici U Starého stadiónu před 
provozovnou Disco Klondajk k napadení osoby a k rozbití výlohy. Autohlídka 
v součinnosti s psovodem po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá 
na pravdě. V době příjezdu se tu nacházely tři osoby a již k žádnému napadání 
nedocházelo. Všechny osoby byly následně ztotožněny. Na levé straně u vstup-
ních dveří do provozovny byl rozsypaný odpadkový koš a nad ním rozbité sklo 
výlohy. Vzhledem k tomu, že výše způsobené škody zřejmě přesahovala 5000 Kč, 
byla na místo přivolána také hlídka Policie ČR z Místního oddělení Radotín. 
Muž se zraněním na horním rtu strážníkům sdělil, že byl napaden mužem 
stojícím opodál, a z důvodu ošetření žádal o přivolání Zdravotnické záchranné 
služby hl. m. Prahy. Záchranáři po příjezdu na místo zraněného muže ošetřili 
a poté ho převezli k dalšímu vyšetření do Fakultní nemocnice v Motole. Hlídka 
Policie ČR si následně celou záležitost převzala k dořešení.
Jeden joint před jízdou?
Při běžné hlídkové činnosti zpozorovala 14. října ve 20.40 hod. autohlídka Městské 
policie hl. m. Prahy v ulici Dostihová ve Velké Chuchli vozidlo, které jelo po ulici 
Mezichuchelská bez předepsaného osvětlení. Z důvodu podezření ze spáchání 
přestupku hlídka za neosvětleným Mercedesem vyjela s rozsvíceným nápisem 
„STOP“. V ulici Radotínská se ho podařilo dojet a zastavit. Strážníci řidiče vozu 
vyzvali k předložení dokladů a podání vysvětlení. Uvedl, že žádné doklady u sebe 
nemá, a ke své osobě sdělil požadované údaje. Vysvětloval, že byl nakupovat v ne-
dalekém Hornbachu a zapomněl si rozsvítit předepsané osvětlení vozidla. Stráž-
níci na místě provedli lustraci vozidla s negativním výsledkem. V průběhu celého 
jednání měl řidič nepřítomný pohled, nesouvislou řeč, neustále se bezdůvodně 
usmíval a chodil kolem vozidla. Stále také opakoval: „zda by to nešlo vyřešit jen 
pokutou“. Na dotaz strážníků, zda je pod vlivem nějaké návykové látky, odpověděl, 
že v nedávné době kouřil marihuanu. Kvůli důvodnému podezření, že řidič je pod 
vlivem drog, byla na místo přivolána Policie ČR z Místního oddělení Barrandov. 
Následnou lustrací bylo zjištěno, že údaje, které řidič uvedl ke své osobě, souhlasí 
a že nevlastní platné řidičské oprávnění. Orientační zkouška na přítomnost drog 
za pomocí testu Drugwipe byla provedena s pozitivním výsledkem na cannabis. 
Hlídka Policie ČR řidiče poučila, jak se bude dále ve věci postupovat. Řidiče si 
převzali a odvezli k dalšímu odbornému vyšetření.

Objednávka zboží za 179 korun, po 
které však následuje doručení zásilky 
s výzvou k platbě částky 1195 korun 
a příslib zasílání dalších balíčků; opět 
přibývá stížností na praktiky některých 
zásilkových obchodů.

Zákazníci si zpravidla stěžují na 
skutečnost, že si sice zboží objednali, 
ovšem v domnění, že jim přijde pou-
ze jedna zásilka. O následně zasílané 
zboží již nemají zájem. „Zde v prvé 
řadě doporučujeme, aby si spotřebi-
telé důkladně zkontrolovali 
objednávku a to, co je v ní uve-
deno,“ radí vedoucí právního 
oddělení dTestu Lukáš Zelený. 
Často bývá zboží vhozeno do 
poštovní schránky, ale ani 
v takovém případě se ho ne-
musíte ujmout.

Rozhodnete-li se ponechat si 
neobjednané zboží, považujete 
se za poctivého držitele. Nemu-
síte podnikateli na své náklady 
nic vracet, ani ho o tom jak-
koliv vyrozumět. Podnikatel si 
může neobjednanou věc na svůj náklad 
vyzvednout, ale vy v žádném případě 
nemáte povinnost za neobjednané zbo-
ží platit. Právo nevracet neobjednané 
zboží se ale vztahuje pouze na přípa-
dy, kdy zboží posílá podnikatel, tedy 
osoba, která při uzavírání smlouvy 
jedná v rámci své obchodní nebo jiné 
podnikatelské činnosti. Pokud by věc 

poslala fyzická osoba, která není pod-
nikatelem, tak by se v případě, že by 
si spotřebitel zboží ponechal, jednalo 
o bezdůvodné obohacení.

Zasílání nevyžádaného zboží a ná-
sledné vymáhání platby za něj je zá-
roveň zakázanou agresivní obchodní 
praktikou. Spotřebitel se tak může 
dle druhu zboží obrátit s podnětem na 
příslušný dozorový orgán, nejčastěji 
tedy na Českou obchodní inspekci.

Problém některých zási lkových 
obchodů spočívá v tom, že 
objednávku následných zásilek 
sice oznámí, informaci ovšem 
velmi důkladně skryjí. Nejčas-
těji uvede obchodník drobným 
písmem na letáčku či vnitřní 
straně obálky s nabídkou 
zboží, že zákazník souhlasí se 
zařazením do „sběratelského 
servisu“. Je na zákazníkovi, 
aby si ohlídal, zda s tvrzením 
souhlasí, a v opačném případě 
je přeškrtnul. 

Řada spotřebitelů upřednost-
ňuje, aby jim neobjednané zboží neby-
lo vůbec zasíláno a aby je podnikatel 
neobtěžoval požadavky na zaplacení. 
V takovém případě je vhodné se ob-
rátit písemně na odesílatele. Forma 
tohoto podání sice není nijak stano-
vena, obecně ovšem lze doporučit 
formu písemnou (doporučený dopis 
nebo e-mail).

Jak se bránit zasílání neobjednaného zboží

Oražte si v Radotíně
Radotín má své historicky první turis-

tické razítko. Premiéru mělo v průběhu 
letošního Havelského posvícení, nyní je již 
k dispozici na stabilních „stanovištích“.

„Poptávka po upomínce na Radotín, 
kudy proudí neustále větší množství 
turistů – jak pěších, tak hlavně na 
kolech, vedla k rozhodnutí nabídnout 
jim právě turistické razítko,“ říká ra-
dotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík.

A jak razítko vypadá? Jeho 
ústředním motivem je základ 
znaku Městské části Praha 16 
(ozubené průmyslové kolo 
a voda Berounky) umístěný 
do pavézy korunované nápi-
sem RADOTÍN.

„Podmínkou pro přípravu 
razítka byla jeho nezaměnitel-
nost s oficiálními a zejména úředními 
dokumenty a již užívanými razítky se 

znakem Radotína,“ upřesňuje Ing. Pa-
vel Jirásek, tajemník Úřadu městské 
části Praha 16. „A na rozdíl od klasic-
ké turistické známky je použitelnost 
razítka výrazně širší a hlavně si všich-
ni mohou órazit´ zcela zdarma.“ 

Poprvé se blankytně modré radotín-
ské razítko představilo na radničním 
stánku během Havelského posvícení, 
nyní je ve třech exemplářích k dispozici 

na podatelně Úřadu městské 
části Praha 16 v budově radni-
ce, v Místní knihovně Radotín 
a ve Sportovní hale Radotín; 
tam bude do jara, na léto se 
pak vždy postěhuje na Biotop 
Radotín.

Ti, kdo si chtějí doplnit svou 
sbírku turistických razítek o no-

vý motiv, se mohou nyní zastavit i v Pra-
ze-Radotíně.

Senioři v bezpečí
D í k y  p o d p o ř e  M i n i s t e r s t v a 

vnitra ČR a Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy vznikl projekt Senioři v bez-
pečí 2016. Jeho cílem je zvýšit úroveň 
bezpečnosti seniorů na území Prahy 
a následně i celé České republiky.

Jednotlivé programy projektu budou 
postupně probíhat na celém území 
Prahy. Přednášející lektoři a odborníci 
se během nich budou snažit předat se-
niorům důležité informace související 
s jejich bezpečností.

Během čtyř seminářů by se poslu-
chači měli naučit řešit problémy týka-
jící se například podvodných prodejů, 
domácího násilí, ale i bezpečnosti 
obecně. Budou zde předvedena řešení 
jak z krátkodobého pohledu – bez-
pečné chování, tvorba bezpečnostních 
plánů na taktické a technické úrovni, 

tak i z dlouhodobé perspektivy – pre-
vence a změna negativních životních 
vzorců, díky kterým se senioři do 
těchto krizových situací dostávají. 

Těžištěm celého projektu budou 
internetové stránky www.seniorivbez-
peci.cz, kde se návštěvníci budou moci 
zábavnou a zajímavou formou sezná-
mit se základy prevence a bezpečného 
chování. Portál nabídne i zábavně 
vzdělávací videa, která budou dalším 
pilířem projektu. 

Na první dva semináře zaměřené 
na „obecnou bezpečnost“ a „bezpeč-
nost doma“ si Městská část Praha 16 
dovoluje všechny pozvat ve dnech 
28. a 29. l istopadu 2016 vždy od 
13.00 hodin do jídelny Domu s pečo-
vatelskou službou v ulici K Cementár-
ně 1522/1c, Praha-Radotín.

Vstupné se neplatí, naopak si každý 
odnese malou pozornost! 

Nepoužité léky nepatří do koše,
ale do lékárny

S léky, pokud je chceme vyhazovat, je tře-
ba zacházet jako s nebezpečným odpadem.

V žádném případě není možné je házet 
do popelnic společně s běžným odpadem 
či zbavovat se jich nějakým jiným způso-
bem (např. splachovat do WC). Nejjed-
nodušším způsobem, jak se jich „zbavit“, 
je odevzdat je přímo v lékárně. Případně 
je možné tato použitá či neupotřebená 
léčiva odevzdat i ve sběrných dvorech 
hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu 
nebezpečných odpadů. 

Každá lékárna je povinna nepou-
žité léky od občana převzít. V Praze 
je lékárnám umožněno zapojit se do 

systému svozu použitých léčiv organi-
zovaného městem, v současné době je 
v systému 320 lékáren po celém území 
Prahy, ze kterých jsou upotřebená 
léčiva pravidelně svážena a likvidová-
na. Ročně takto z území Prahy sveze 
a odstraní společnost SUEZ Využití 
zdrojů, a.s., která tuto službu zajišťuje, 
cca 90 tun léčiv. Firma léky odveze do 
spalovny nebezpečných odpadů, kde 
jsou předepsaným způsobem zlikvi-
dovány. Díky tomu se v nich obsažené 
látky nedostávají do půdy, ovzduší či 
do vody, kde by škodily jak přírodě, 
tak lidem.

Mezi sídlištěm na náměstí Osvobo-
ditelů a obchodním centrem Berounka 
vznikne nově přechod chráněný zpoma-
lovacím prahem. 

Městská část Praha 16 naplánovala 
tuto investiční akci v souvislosti s oče-
kávanou druhou etapou rozmísťování 
podzemních kontejnerů. Ty, které by 
měly být umístěny právě v zásobo-
vací ulici za supermarketem Albert 
(kontejnerového stanoviště č. 06) 
pod terasou průchodu mezi poštou 
a cukrárnou Hanny, si vyžádají vyšší 
ochranu pěších. Nadzemní vstupy pro 

vhazování sice budou v chodníku, je 
však nutné zde počítat s výrazně vět-
ším pohybem chodců. 

Samotný práh, na kterém bude zvý-
šený bezbariérový přechod, by měl být 
široký 3 metry. Řešen bude podobně jako 
v Prvomájové ulici u sokolovny – s beto-
novými nájezdovými lemy a se zvýšený-
mi obrubníky u příjezdu.

Stavbu prahu a úpravu navazují-
cích vozovek a chodníků provede 
firma ALBET stavební, s.r.o., která 
podala nejnižší cenovou nabídku.

Přibude nový bezpečnostní prvek

Připravovaná novela zákona o ob-
čanských průkazech zavede v roce 2017 
jako povinný doklad občanský průkaz 
se strojově čitelnými údaji a s kontakt-
ním elektronickým čipem.

Čip bude obsahovat autentizační 
certifikát umožňující vzdálenou elek-
tronickou identifikaci držitele průka-
zu (elektronická identita občana). Po 
nabytí účinnosti novely zákona bude 
ukončeno vydávání občanských prů-
kazů se strojově čitelnými údaji bez 
kontaktního čipu.

Současně s touto změnou dojde ke 

zrušení správního poplatku za vydání 
občanského průkazu se strojově čitel-
nými údaji a s kontaktním elektronic-
kým čipem ve výši 500 Kč. 

Další připravovanou novinkou bude 
možnost uvést v žádosti o vydání ob-
čanského průkazu či cestovního pasu 
telefonní číslo nebo e-mailovou adre-
su, na kterou Ministerstvo vnitra zašle 
informaci o vyhotovení občanského 
průkazu nebo cestovního pasu a mož-
nosti jejich převzetí u příslušeného 
úřadu s rozšířenou působností.

Změny na úseku občanských 
průkazů a cestovních dokladů

Volná místa. Úřad městské části 
Praha 16 vyhlásil výběrová řízení na dvě 
pracovní pozice: referent Odboru ob-
čansko správního (Oddělení evidence 
obyvatel a osobních dokladů) a referent 
Odboru živnostenského. V případě 
Odboru občansko správního je předpo-
kládaný nástup 16.12.2016 a přihlášky je 
potřeba podat nejpozději do 30.11.2016 
(do 12.00 hodin). Referent Odboru 
živnostenského by měl ÚMČ Praha 16 
posílit od 2. ledna 2017 a přihlášky je 
nutné doručit do 7. prosince 2016 (do 
12.00 hodin). Podrobnosti a přesné 
požadavky naleznete v Portálu práce na 
www.praha16.eu.
Úplná uzavírka parkoviště „U Ondřeje“. 
Z důvodu kompletní rekonstrukce 
povrchu komunikace bude až do 
30.11.2016 realizována úplná uzavír-
ka parkoviště „U Ondřeje“ při ulici 
Výpadová v Praze - Radotíně. Zhoto-
vitelem stavby je STRABAG a.s.
Omezení na Zbraslavském náměstí. 
Z důvodu úpravy křižovatky v rámci 
akce BESIP budou do 20.11. realizo-
vána dočasná dopravní omezení na 
Zbraslavském náměstí: jsou zúženy 
jízdní pruhy a upraveny pěší vztahy. 
Zhotovitelem je společnost DAP a.s.
Alej v ulici Elišky Přemyslovny. 
V měsíci listopadu bude realizována 
část plánované výsadby aleje v ulici 
Elišky Přemyslovny ve Zbraslavi, 
mezi ulicemi Faltysova a Nad Ka-
mínkou (naproti prodejně Lidl). 
Část projektu je financována Nadací 
ČEZ, zbývající finanční náklady po-
nese MČ Praha - Zbraslav. Vzhledem 
k výskytu velkého množství inženýr-
ských sítí vedoucích v uvažované linii 
aleje bylo nutné v projektu zohlednit 
požadavky majitelů sít í a počet 
i rozmístění stromů bylo tedy nutné, 
bohužel, redukovat. Stromy navržené 
v projektu jsou vhodné pro uvedenou 
lokalitu, měly by zajistit mikrokli-
matickou, hygienickou a estetickou 
funkci zeleně v tomto místě.
Prořezávky a přesuny zeleně. Na zá-
kladě místního šetření byla dne 2.11. 
provedena prořezávka a odlehčení 
koruny stromu u ústí Radotínského 
potoka z důvodu možného pádu vět-
ví. Dále během listopadu (až opadá 
listí) dojde k přemístění jednoho 
javoru z ulice Josefa Kočího do zeleně 
za trafikou u ulice Vrážská. Důvodem 
je pokračování výstavby podzemních 
kontejnerů (II. etapa).
Místní příslušnost u dokladů. V ná-
vaznosti na četné dotazy ze strany 
občanů upozorňujeme, že od 1.1.2016, 
kdy došlo ke zrušení místní přísluš-
nosti podle trvalého pobytu občana, 
je možné podat žádost o vydání ob-
čanského průkazu nebo cestovního 
pasu u kteréhokoliv obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. Převzít 
vyhotovený občanský průkaz se stro-
jově čitelnými údaji lze za správní po-
platek i u jiného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, který občan 
uvede v žádosti. Výjimkou je žádost 
o vydání občanského průkazu v sou-
vislosti se změnou trvalého pobytu. 
V tomto případě je nutné nejdříve se 
přihlásit k trvalému pobytu u úřadu 
místně příslušného dle adresy nové-
ho trvalého pobytu. Následně opět 
platí možnost podat žádost o vydání 
občanského průkazu u kteréhokoli 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností bez ohledu na adresu tr-
valého pobytu.
Upozornění pro držitele psů. Stále 
se najdou majitelé psů, kteří nemají 
uhrazen místní poplatek ze psů, 
který byl splatný do 31. března 2016. 
31. srpen pak byl posledním dnem 
k úhradě druhé splátky místního 
poplatku ze psů, kdy celková roční 
částka činí více než 600 Kč. Poplatek 
je možné uhradit hotově na pokladně 
Úřadu městské části Praha 16, náměs-
tí Osvoboditelů 21/2a, poštovní pou-
kázkou prostřednictvím pošty nebo 
bezhotovostním převodem na účet 
vedený u České spořitelny, a. s., číslo 
19-2000861379/0800 s variabilním 
symbolem přiděleným správcem 
poplatku. Sazby a splatnost místního 
poplatku ze psů stanovuje obecně zá-
vazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavní-
ho města Prahy, v platném znění.

Žehnání kříže
Vlastníkem kříže je Městská část 

Praha 16, jež nechala odborníky pro-
věřit stav a dospěla k závěru, že nejlep-
ším řešením bude nahradit jej novým, 
vyrobeným odlišnou technologií. 

Snahou radnice bylo obnovu rea-
lizovat do Památky zesnulých, což se 
skutečně podařilo – do původního 
kamenného podstavce byl nový symbol 
zasazen na sklonku měsíce října. Díky 
tomu, že nový kříž je z dubového dřeva 
a lepený z jednotlivých segmentů prys-
kyřicí, měl by odolávat zubu času déle.

O požehnání byla požádána Řím-
skokatolická farnost u kostela sv. 
Petra a Pavla Praha - Radotín. Admi-
nistrátor této farnosti Mgr. Zdeněk 
Skalický provedl slavnostní akt za 
přítomnosti zástupců Úřadu městské 
části Praha 16, Technických služeb 
Praha – Radotín, místních farníků 

a dalších občanů ve čtvrtek 3. listopadu. 
Radotínská radnice uhradila veš-

keré náklady za materiál i práce – do-
hromady necelých 34 tisíc Kč (vč. 
DPH), za což zástupce místní farnosti 
poděkoval.     


