
   Městská policie  DP Zbraslav se 
při plnění běžných úkolů setkávala 
s různými situacemi. Velmi často byly 
hlídky přivolávány k drobným kráde-
žím do prodejny Albert v Radotíně. 
Tito nenechavci si chtěli přivlastnit 
jídlo, alkohol i kosmetiku. Většinou 
byli řešeni blokovou pokutou na místě 
nezaplacenou. Třem zlodějům byla 
krádež osudná, protože naše hlídky 
zjistily, že tyto osoby jsou celostátně 
hledané. Ihned byly předány k další-
mu šetření na MO PČR Radotín.
   Velmi teplé počasí se projevilo i na 
lidech, kteří neunesli množství vypi-
tého alkoholu.  Přivodili si i zranění. 
Mnohdy bylo nutno přivolat ZS k dal-
šímu opatření. V naprosté většině se 
jednalo o sociálně nepřizpůsobivé 
osoby, které byly pod vlivem alkoho-
lu. Polehávají na travnatých plochách 
nebo klimbají na lavičkách. Někdy ne-
lze odhadnout, zda je tato osoba pod-
napilá, nebo zda trpí nějakou nemocí. 
V jednom případě chci touto cestou 
poděkovat všímavé paní z Radotína, 
která upozornila na osobu nedbalého 
zevnějšku, působící jako takzvaný 
bezdomovec. Uvedla, že osoba už del-
ší dobu nehybně leží na lavičce před 
Hotelovým domem a je pravděpo-
dobně silně podnapilá. Po příjezdu na 
místo hlídka MP  zjistila, že je tento 
člověk opilý, ale také rozpoznala, že 
potřebuje zdravotnické ošetření. Proto 
byla přivolána rychlá záchranná služ-
ba. Přítomný záchranář  hlídce sdělil, 
že tento člověk může přenášet nakaž-
livou nemoc. Předpokládám, že to ne-
bude jediný případ lidí spadajících do 
této sociálně nepřizpůsobivé skupiny. 
Problematice věnujeme velkou pozor-
nost. Víme, že s sebou nese zdravotní 

a kriminální rizika.
 Od počátku roku jsme provedli 
nespočet větších či menších kontrol 
vytipovaných restauračních zařízení. 
Kontroly byly zaměřeny na podávání, 
prodávání a požívání alkoholu či ji-
ných návykových látek mladistvými.
  Hlídky našich strážníků standardně 
upozorňují na nepovolené skládky, 
vraky vozidel a nepovolené zábory. 
Společnými silami s ÚMČ Radotín 
situaci řešíme.
  Strážníci v ulicích řeší i přestupky 
v dopravě. Všechny neukázněné 
účastníky silničního provozu upo-
zorňujeme, že v nastoleném trendu 
budeme pokračovat.
   Kontrolujeme plnění obecně závaz-
né vyhlášky hl. m. Prahy č. 18/2004. 
(Vyhláška ukládá všem chovatelům 
psů, chovaných na území hlavního 
města Prahy, nechat své psy trvale 
označit a přihlásit do evidence chova-
telů ps). I v současné době zjišťujeme 
v této oblasti nedostatky, které ozna-
mujeme příslušné instituci.
   Na závěr bych Vám chtěl poděko-
vat za oznámení a různá upozornění, 
která dostáváme písemně na adresu 
MP detašované pracoviště Praha 
– Zbraslav, Žabovřeská 1227, 156 00 
Praha – Zbraslav nebo telefonicky 
na tel. číslo 257 921 146 či  mobil 
777 156 656. Tato čísla jsou nezměně-
na a budou platit i nadále, jako i linka 
tísňového volání 156.
   Vašimi připomínkami se zabýváme 
a snažíme se, abyste byli s naší prací 
co nejspokojenější.
Komisař Ing. Radek Plachtovič, 
vedoucí detašovaného pracoviště 

MP Zbraslav

  Vyhláškou  č. 270/2006 Sb. ze dne 
30. května 2006, došlo ke změně 
vyhlášky č. 308/2003 Sb. kterou se 
stanoví částky, o které se pro účely 
sociální potřebnosti zvyšuje životní 
minimum osob, jejichž zdravotní stav 
vyžaduje zvýšené náklady na dietní 
stravování.
  Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 
1. července 2006.
   Při posuzování sociální potřebnosti 
lidí, kteří se musí dietně stravovat, se 
zvyšuje částka životního minima po-
třebná k zajištění výživy a ostatních 
základních osobních potřeb občana 
(2400 Kč pro dospělého jednotlivce) 
následovně:
a/ u diety nízkobílkovinné  o 850 Kč,
b/ u diety při dialýze o 850 Kč,
c/ u diety pankreatické o 900 Kč,
d/ u diety nízkocholesterolové při 

hypercholesterolemii nebo hyperlipo-
proteinemii o 900 Kč,
e/ u diety diabetické o 1000 Kč,
f/ u diety při onemocnění fenylketonu-
rií o 2000 Kč,
g/ u diety při onemocnění celiakií 
o 2400 Kč
   V souvislosti s uvedeným zvýšením 
částek na dietní stravování bude ne-
zbytné nově posoudit částky životního 
minima osob. Důvodem k tomuto kro-
ku je navýšení částky potřebné k za-
jištění výživy a ostatních základních 
osobních potřeb občana v důsledku  
dietního stravování.
Bližší informace Vám  poskytne 
odbor sociální a zdravotní ÚMČ 
Prahy 16, nám. Osvoboditelů 732, 
doplňková péče – ref. Marie Vondrová
 

   Vláda České republiky schválila dne 
20. října 2004 projekt  „Zjednodušení  
postupů (ZAP) při zahájení a v průbě-
hu podnikání“. Po dvou letech analýz 
a příprav bylo zvoleno řešení, které 
spočívá ve zřízení tzv. Centrálních 
registračních míst (CRM) v rámci 
obecních živnostenských úřadů. CRM 
získalo konkrétní podobu  novelou 
zákona o živnostenském podnikání 
zákonem č. 214/2006 Sb. Tato novela 
nabyla  účinnosti 1. srpna 2006 a tímto 
dnem se zdejší živnostenský úřad stal  
CRM pro podnikatele.
 Novelizace stávajících právních 
předpisů a vytvoření Jednotného re-
gistračního formuláře (JRF) umožní 
nyní podnikateli provedení několika 
úkonů na jednom úřadě - CRM, a to 
prostřednictvím JRF. V praxi to zna-
mená, že prostřednictvím CRM bude 
možno kromě vlastního ohlášení živ-
nosti a žádosti o koncesi provést také 
daňovou registraci, oznámení vůči 
orgánům České správy sociálního 
zabezpečení, oznámení vůči úřadům 
práce a oznámení vůči příslušné zdra-
votní pojišťovně. Pro  funkci CRM 
bude nezbytné, aby každý živnosten-
ský úřad velmi úzce spolupracoval 
s fi nančním úřadem, Úřadem práce 
a Českou správou sociálního zabezpe-
čení, ale ideální situace nastane až po 
elektronickém propojení.

Další příznivá informace pro pod-
nikatele je obsažena v § 6 odst. 3 
živnostenského zákona. Podnikatel 
fyzická osoba, pokud na území ČR 
podniká či podnikala, nemusí k ohlá-
šení živnosti doložit skutečnost, že 
nemá daňové nedoplatky a nedoplatky 
pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku za-
městanosti. Živnostenský úřad má za  
povinnost tuto skutečnost ověřit sám. 
Skutečnost, že fyzická osoba, pokud 
na území ČR podniká či podnikala, 
nemá nedoplatky na pojistném na 
veřejném zdravotním pojištění, pod-
nikatel dokládá čestným prohlášením.
   Dále si živnostenský úřad sám vy-
žádá, postupem upraveným v § 72 ŽZ, 
výpis z Rejstříku trestů, pokud jej pod-
nikatel k ohlášení živnosti nedoloží.
   K zásadní změně došlo také v pod-
nikání právnických osob. Při ohlášení 
volné živnosti nemusí právnická osoba 
od 1.8.2006 ustanovovat odpovědného 
zástupce. Odpovědný zástupce se 
ustanovuje pouze pro živnosti vyža-
dující splnění zvláštních podmínek 
provozování živnosti (§7 ŽZ).
   Na závěr bych ráda vyslovila přání, 
aby uvedený výčet změn opravdu při-
spěl k zjednodušení postupů při zahá-
jení a v průběhu podnikání.

   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. 
Naším projektem chceme napomoci 
řešení problému 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 kontinuálně, zahájen byl 10. 
srpna 2006 a ukončen bude 28. února 
2008.  Pro celý projekt je navrženo 
šest běhů. Jeden běh potrvá cca tři 
měsíce v šesti týdenních soustředě-
ních, kde se bude střídat teoretická 
výuka s praxí. Celková dotace je 200 
hodin. Schůzky zájemců o tento kurz 
proběhnou v budově Karlínského 
Spektra DDM hl. m. Prahy, Karlínské 
nám. 7, Praha 8. Zveme vás k účasti na 
našem vzdělávacím programu a těší-
me se na spolupráci s Vámi. Pro bližší 
informace volejte na 222 333 830 pí 
Drábkové.
Ing.Mgr. Libor Bezděk, ředitel 

DDM hl. m. Prahy.

Výběrové řízení. Úřad Městské 
části Praha – Zbraslav vypsalo výbě-
rové řízení na obsazení místa vedou-
cího odboru MH. Informace poskyt-
ne tajemnice úřadu paní Břeňová.
Veřejná zasedání místních za-
stupitelstev: Veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav 
proběhne dne 20.9.2006 od 17.00 
hod. v Městském domě na Zbraslavi. 
Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha 16 proběhne dne 25.9.2006 
od 17.00 hod. v sále Kulturního 
střediska Radotín. Veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha – Lipence 
proběhne dne 2.10.2006 od 17.15 hod. 
v hasičské zbrojnici v Lipencích.
Uzavření úřadu MČ Praha 16. 
Úřad MČ Praha 16 sděluje občanům, 
že dne 29.9.2006 bude z provoz-
ně technických důvodů uzavřen.
Státní sociální podpora - přídavek 
na dítě. Upozorňujeme žadatele 
o dávku státní sociální podpory 
přídavek na dítě, že studující a děti 
starší 15 let plnící povinnou škol-
ní docházku, jsou povinni doložit 
potvrzení o studiu na školní rok 
2006/2007 nejpozději do 30.9.2006.  
Dále je nutné k prodloužení žádosti 
o přídavek na dítě nejpozději do 
31.10.2006 doložit doklady o výši 
příjmů všech společně posuzovaných 
osob za rok 2005. 
Nové sídlo poříční jednotky. Službu 
v novém objektu v Lahovicích zahá-
jili v polovině srpna strážníci z Po-
říční jednotky Městské policie hl. 
m. Prahy. V budově, která je jedním 
z vykoupených objektů po povodních 
v roce 2002, je sídlo vedení jednotky 
a také operační středisko. Kotviště 
ale nadále zůstává na Císařské louce. 
Představitelé hlavního města si od 
nového sídla slibují také zlepšení 
dohledu nad bezpečností v této ob-
lasti. Poříční jednotka je v současné 
době vybavena třemi moderními 
plavidly a dvěma  pětimetrovými 
rafty se závěsnými motory. Strážníci 
se na vodě zaměřují v největší míře 
na preventivní činnost, která se týká 
především dohledu nad plavební 
dráhou, aby se šlapadla a lodičky 
nepohybovaly v místech, kde je 
to zakázáno. Součástí služby je 
pravidelná kontrola břehů, kotvišť 
sportovních i soukromých plavidel 
zejména s ohledem na bezpečnost 
a pořádek. Strážníci kontrolují 
oprávnění rybolovu a v neposlední 
řadě je jejich úkolem odhalovat zdro-
je možného znečištění vodního toku. 
Počet přestupků, které při výkonu 
služby strážníci poříční jednotky za 
první pololetí tohoto roku zjistili, je 
téměř 150.

   Již v květnovém čísle Novin Prahy 
16 jsme konstatovali, že rok 2006 je 
rokem volebním. „Úspěšně“ jsme ab-
solvovali volby do dolní komory Par-
lamentu České republiky a nyní nás 
čekají v podstatě trojí volby. Skončí 
čtyřleté funkční období zastupitelstev, 
v našem případě jednotlivých praž-
ských městských částí, a Zastupitel-
stva hlavního města Prahy, zvolených 
v roce 2002, a šestileté funkční obdo-
bí jedné třetiny senátorů zvolených 
v roce 2000. Celý náš správní obvod 
(zahrnuje území Lipenců, Lochkova, 
Velké Chuchle, Radotína a Zbrasla-
vi) totiž patří do volebního obvodu 
číslo 17, za který bude zvolen jeden 
senátor.
   Volby se konají ve dvou dnech, v pá-
tek 20. října od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 21. října od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin. 
  Pro volby do zastupitelstev obcí je 
voličem občan této obce za předpo-
kladu, že jde o státního občana České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu. Hlasovací lístky 
jsou starostou obce distribuovány 
voličům nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb, tedy 17. října. Dojde-li 
k poškození nebo ztrátě hlasovacího 
lístku, může volič ve volební místnosti 
požádat okrskovou volební komisi 
o jiný hlasovací lístek. A jak hlasovat? 
„Ostřílení voliči“ již vědí jak na to. 
Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacího lístku, vstoupí volič do 
prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků. V tomto prostoru může 
hlasovací lístek upravit jedním z ná-
sledujících způsobů. První možností je 
označit křížkem ve čtverečku v záhla-
ví sloupce před názvem volební strany 
pouze tuto jednu volební stranu. Tím 
dá hlas kandidátům této volební stra-
ny v pořadí podle hlasovacího lístku, 
a to v počtu, kolik činí počet členů za-
stupitelstva obce, který má být v obci 
volen. Druhým způsobem je označit 
křížkem pouze toho kandidáta, pro 
kterého volič hlasuje, a to z jakékoliv 
volební strany. Opět může zvolit tako-
vý počet, kolik členů zastupitelstva má 
být v obci voleno. Tento údaj je uvede-
ný v záhlaví každého hlasovacího 
lístku. Třetím způsobem je kombinace 
výše uvedených postupů. Volič označí 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to 
v libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní voleb-

ní strany. V tomto případě je dán hlas 
jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označené volební strany je dán hlas 
podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva 
obce. Pokud má být voleno např. 11 
členů zastupitelstva a je označena 
volební strana s 11 kandidáty a kro-
mě toho 5 kandidátů individuálně ze 
sloupců dalších volebních stran, je 
dáno označené volební straně 6 hlasů, 
a to pro kandidáty na prvních šesti 
místech. Po úpravě vloží volič hlaso-
vací lístek do úřední obálky, kterou 
vloží před okrskovou volební komisí 
do volební schránky. Voličské průka-
zy se pro účely voleb do zastupitelstev 
obcí nevydávají.   
 Pro volby do Senátu se voličské 
průkazy sice vydávají, ale volič může 
s tímto voličským průkazem hlasovat 
v kterémkoliv volebním okrsku spa-
dajícím do volebního obvodu, kde jsou 
vyhlášeny volby do Senátu a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Znamená to, že 
pokud je volič přihlášen k trvalému 
pobytu např. na Zbraslavi a tamní 
úřad mu vydá na jeho osobní či pí-
semnou žádost voličský průkaz, může 
hlasovat kdekoliv ve volebním obvodu 
číslo 17 (viz výše). V tomto místě však 
nebude moci hlasovat ve volbách do 
zastupitelstev obcí, kde institut volič-
ských průkazů není zaveden.
   I příští číslo Novin Prahy 16 budeme 
věnovat volbám.    

Výběrová personální řízení ÚMČ 
Praha 16. ÚMČ Praha 16 vyhlašuje 
výběrová řízení na obsazení míst: 
vedoucí odboru živnostenského, 
vedoucího odboru stavebního a re-
ferenta odboru stavebního. Nástupy 
ve všech případech vždy k  1.1.2007. 
Přihlášky se podávají rovněž ve všech 
případech do 13.10.2006 na perso-
nálním úseku kanceláře tajemníka 
ÚMČ Praha 16, nám. Osvoboditelů 
21, 153 00 Praha 5 – Radotín, u paní 
Štěrbové, tel.: 234 128 202, která 
případně podá bližší informace.

    Letos již popáté otevře jihoměstské 
Kulturní centrum Zahrada (Malenic-
ká 1784, Praha 4 – Chodov) své brány 
těm, kdo do ní přijdou pěstovat litera-
turu. Do pátého ročníku zde v říjnu 
vstoupí kurz tvůrčího psaní Dar slova, 
pořádaný literární agenturou LIMA 
pro začínající autory všech generací. 
Ve dvou semestrech jim poskytne te-
oretickou i praktickou spisovatelskou 
výbavu, seznámí je s principy, postu-
py, metodami a nástroji spisovatelské 
profese. Určen je ale i těm, kdo touží 
proniknout k magii tvůrčího literární-
ho procesu. 
  V seminární části získávají účastníci 
kurzu odborné lektorské posudky 
svých literárních prací, diskutují 
o nich se svými kolegy, zvládají 
gramatická a stylistická úskalí češ-

tiny, na pokleslém jazyku médií se 
učí vyhýbat hrubým prohřeškům 
proti ní. Absolventi kurzu jsou pak 
vítáni v Klubu autorů Jižního Města 
(KAJMAN), který založili a jehož 
řady každoročně rozmnožili jejich 
předchůdci. Zde mohou s odbornou 
lektorskou pomocí připravovat své 
rukopisy k publikování.
   Další informace získáte na tel. čís-
lech 272 912 514 nebo 602 560 093. 


