Radotín má nový
povodňový plán
i mobilních protipovodňových opatření v katastrálním území Radotína
v průběhu roku 2011 a nový celopražský povodňový plán.
Hlavní město Praha jím totiž reagovalo na zásadní novelu zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon).
Povodňový plán hlavního města
Prahy byl po potvrzení souladu
s plánem vyšší úrovně, tedy s Povodňovým plánem České republiky,
a po schválení primátorem hlavního
města Prahy předán 27. června 2011
jednotlivým městským částem k dispozici.
Posledním podnětem pro přepracování radotínského dokumentu byl
nový způsob měření průtoků na řece
Berounce (hlásný profi l kategorie
C umístěný na lávce přes řeku Berounku) a na Radotínském potoce.
Na základě těchto skutečností byla
v poptávkovém řízení v září 2011
vybrána zpracovatelská fi rma, která
splnila všechny požadavky ze strany
Městské části Praha 16.
Po dopracování jednotlivých připomínek a stanovisek zpracovatelskou firmou bylo vydáno souhlasné
odborné stanovisko od správce toku
(Povodí Vltavy, s. p.) a po vydání
povodňového souladu 1. listopadu
2012 s celopra ž sk ý m povod ňovým plánem byl Povodňový plán
Městské části Praha 16 schválen
12. prosince 2012 Radou městské
části Praha 16.
Co je tedy nového? Bylo potřeba
sladit právní stránku plánu v souvislosti s novelou vodního zákona,
kde byly právě v oblasti protipovodňové ochrany nově upraveny
stupně povodňové a ktiv it y, tzv.
SPA. Ty vyjadřují míru povodňového nebezpečí a jsou vázány
na směrodatné limity, jimiž jsou
zpravidla vodní stavy nebo průtoky
v hlásných profilech.
První stupeň povodňové
aktivity – stav bdělosti – nastává
při nebezpečné přirozené povodni
a zaniká, pominou-li takové příčiny nebezpečí. Může být vyhlášen
i v ydáním v ýstražné informace
(z p r a v i d l a z e s t r a n y Č e s k é h o
hydrometeorologického ústavu ČHMÚ, Povodňovou službou). Při
tomto stupni povodňové aktivity
úsek krizového řízení monitoruje
v pravidelných intervalech vzniklou
situaci a předpovědi vývoje situace
a počasí. V případě zhoršení povodňové situace je na pokyn předsedy
(starosty Městské části Praha 16)
svolána Povodňová komise.
Druhý stupeň povodňové
aktivity – stav pohotovosti – se
vyhlašuje, když nebezpečí přirozené
povodně přerůstá v povodeň, ale
nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. V tomto případě
je celá Povodňová komise Městské
části Praha 16 v pohotovosti a na
svých jednáních přijímá konkrétní
opatření ke zmírnění průběhu povodně a informuje veřejnost o situaci hlavně prostřednictvím místního
rozhlasu a internetových stránek.
Aktivována je i informační linka
povodňové komise, probíhá nepřetržitý monitoring řeky Berounky
a jejích přítoků. V případě nepříznivého vývoje (počasí či zhoršení
povodňové situace) komise požádá
o stavbu protipovodňových opatření prostřednictvím operačního
střediska k rizového štábu Magistrátu hlav ního města Pra hy.
Dovoz a stavbu protipovodňových
opatření na radotínském území má
na starosti Správa služeb hlavního
města Prahy.
Třetí stupeň povodňové aktivity –
stav ohrožení – se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku

škod většího rozsahu, ohrožení
životů a majet ku v záplavovém
ú z e m í . Povo d ň ov á k om i s e p a k
jedná nepřežitě, monitoruje vývoj
situace a v pravidelných intervalech
informuje veřejnost. Provádějí se
zabezpečovací a záchranné práce
(příprava na evakuaci fyzických
i právnických osob v záplavovém
území, prověřování připravenosti
evakuačních míst atd.).
D o p ov o d ň ov é h o p l á nu j s ou
též zapracovány hlásné profily na
Vltavě – limnigraf Velká Chuchle
(měrný profil A), na Berounce –
limnigraf Beroun hlásného profilu A a limnigraf Radotín, hlásný
profil kategorie C, a Radotínský
potok – limnigraf Radotínský potok, měrný profil C. Hlásný profil
A je základní profil, jehož provozovatelem je ČHMÚ nebo správce
toku, označení B nesou měrné
profily zřizované krajskými úřady
a provozované místně příslušnými
obcemi. Hlásné profily kategorie C
jsou pouze pomocné. Většina toků
v České republice má svůj evidenční list, který mohou zájemci nalézt
na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu
či na webu správce toku Povodí
Vltavy, s. p.
V povodňovém plánu je zapracován i harmonogram stavby protipovodňových opatření, který obsahuje
informace o jednotlivých etapách,
například počet osob potřebných
při stavbě a dobu stavby dané etapy.
Jak bylo již dříve zveřejněno v Novinách Prahy 16, etapa týkající se
katastrálního území Radotína byla
zkolaudována v roce 2011. Mobilní
zábrany a jejich revize zabezpečuje
Správa služeb hlavního města Prahy.
Zábrany jsou uskladněny v areálu
Ministerstva vnitra ČR na Zbraslavi.
Vlastníci pozemků a staveb, které
se nacházejí v záplavovém území,
jsou povinni mít pro svou vlastní
potřebu a pro potřebu součinnosti
s povodňovým orgánem zpracované
povodňové plány dle ustanovení § 71
odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon). Vlastníkem se v tomto případě rozumí jak právnická
osoba, tak i fyzická osoba. V případě, že tuto povinnost nesplní občan,
dopouští se tak přestupku dle ustanovení § 121 odst. 2 písm. a) vodního
zákona a je možné mu uložit pokutu
dle ustanovení § 121 odst. 5 písm. a)
až do výše 100 000 Kč. V případě, že
tuto povinnost nesplní právnická
nebo podnikající fyzická osoba, dopouští se pak správního deliktu dle
ustanovení § 125f odst. 2 písm. a)
vodního zákona a je možno v tomto
případě uložit pokutu dle ustanovení § 125f odst. 5 písm. a) až do výše
100 000 Kč.
V oblasti Radotína bylo záplavové území stanoveno vodoprávním
úřadem (v současné době zařazeného pod Odborem životního
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) doposud platným opatřením
vydaným dne 21. srpna 2003 pod
č.j.: MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku.
Změnu záplavového území může
tento ú ř ad st a nov it na z á k ladě
n á v r hu s p r á vc e v o d n í h o t o k u ,
Povodí Vltavy, s. p. Prozatím platí
záplavové území stanovené v ýše
uvedeným opatřením a je nutné
ho respektovat se všemi právními
důsledky, tj. i povinností mít zpracované povodňové plány a provádět
jejich aktualizaci. To tedy znamená
provést aktualizaci povodňového
plánu nemovitosti či pozemku.

Informace k této problematice poskytnou pracovnice ÚMČ Praha 16
Ing. Lenka Hübnerová (vedoucí vodoprávního úřadu, tel.: 234 128 264)
a Dagmar Součková Mikolášková
(krizové řízení, tel.: 234 128 230).
Příště Krizový plán MČ Praha 16

Nejčastější otázky
Mohu prodávat zboží ze stánku,
který bude umístěn na mém soukromém pozemku?
Rada hlavního města Prahy rozh o d l a 18 . p r o s i n c e 2 01 2 p o d l e
§ 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a § 18 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
zákona č. 280/1997 Sb., č. 356/1999 Sb.
a zákona č. 167/2004 Sb. vydat nařízení,
které nabylo účinnosti k 3. lednu 2013.
Toto nařízení obsahuje „Přílohu
č. 1 tržního řádu“, ve které je taxativně
uveden seznam tržnic, tržišť, tržních
míst, restauračních zahrádek v době
po 22. hodině, trhů, tras pro pojízdný
prodej zboží nebo poskytování služeb,
předsunutých prodejních míst a míst

pro nabídku zboží.
Kromě míst
určených k prodeji uvedených
v tržním řádu, lze
na území hlavního města Prahy
pro d áv at zzb
bo
ožž í
a poskytovat služby pouze v provozovně, která je
k těmto účelům
určena kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona, nejde-li
o druhy prodeje nebo poskytování
služeb, na které se nařízení nevztahuje, nebo které jsou zakázány v § 7 a 8
tržního řádu.
Pokud tedy podnikatel chce prodávat
zboží na vlastním pozemku, měl by požádat obec o zařazení tohoto prodejního
místa do tržního řádu. Je pak na rozhodnutí obce, zda bude souhlasit.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
v Radotíně v I. pololetí 2013
Datum
5.3.
12.3.
19.3.

Den
Úterý
Úterý
Úterý

Čas
14 – 18
14 – 18
14 – 18

Místo
Zderazská u stanoviště separovaného odpadu (u garáží)
Vojetická prostor za stanovištěm separovaného odpadu
Ke Zděři u stanoviště separovaného odpadu

26.3.

Úterý

14 – 18

Strunkovská prostranství nad č. p. 380/15
(proti odbočce k vodojemu)

9.4.

Úterý

14 – 18

Věštínská u stanoviště separovaného odpadu
(slepá ulice směrem k bytovým domům)

16.4.

Úterý

14 – 18

Sídliště u stanoviště separovaného odpadu
(za nákupním střediskem)

23.4.

Úterý

14 – 18

Hadravská u vchodu do Základní školy praktické
(č. p. 1368)

14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.

Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý

14 – 18
14 – 18
14 – 18
14 – 18
14 – 18
14 – 18
14 – 18

Prvomájová u stanoviště separovaného odpadu 016/004
Jarkovská, konec ulice (u lesa)
Živcová u stanoviště separovaného odpadu
Na Rymáni u stanoviště separovaného odpadu
Výpadová u stanoviště separovaného odpadu (č. p. 1330)
Otěšínská otočka bus MHD 245
Na Betonce chodník u stanoviště separovaného odpadu

Radon v Radotíně
Bojíte se radonu? Chtěli byste provést kontrolní měření ve svém bytě?
V Novinách Prahy 16 přinášíme opakovaně kontakty.
D í k y R a donové mu pro g r a mu
ČR je nyní možné provést bezplatné
měření - stačí se přihlásit. Zájemci
o měření obsahu radonu v obecních
bytech ve správě Městské části Praha 16
se mohou hlásit na Správě obecních nemovitostí ÚMČ Praha 16, Sídliště 1600,
Praha-Radotín (úřední hodiny pon-

dělí a středa 8-12, 13-18 hod., pátek
8-12 hod.) nebo e-mailem na adrese
hospodarstvi@praha16.eu.
Zájemci o měření v objektech
v soukromém vlastnictví se mohou
přihlásit na adrese SÚRO, Radonový
program, Bartoškova 28, Praha 4 nebo
na e-mailové adrese radon@suro.cz.
Na základě naměřených hodnot
mohou odborníci doporučit další postup k nápravě stavu.
Souhrnné informace k problematice viz NP 16 č. 10/2012 a 11/2012
a www.praha16.eu/9493_Radon-vRadotine

Nehoda se zraněním chodce

19. prosince okolo osmé hodiny večer zpozorovala hlídka městské policie v chuchelské Radotínské ulici odstavené vozidlo. To stálo v jízdním pruhu s rozbitým
předním oknem, v blízkém příkopu ležel zraněný člověk. Hlídka odstavila služební vozidlo a přispěchala na místo dopravní nehody. Řidič uvedl, že došlo ke
srážce jeho vozidla s chodcem a že zraněné ženě poskytl první pomoc. Na místo
byla okamžitě přivolána záchranná zdravotnická služba a Policie ČR. Vzhledem
k nepřehledné situaci v místě dopravní nehody a hustému provozu byla na místo
přivolána další autohlídka městské policie, která zajistila místo dopravní nehody
a poskytla pomoc zasahujícím jednotkám. Zraněná žena byla následně převezena do nemocnice Motol na oddělení traumatologie.

Alkohol posiluje, ale...

Pátý lednový den v 0.22 hodin zpozorovali strážníci při běžné autohlídce v ulici U Bažantnice ve Velké Chuchli jedoucí vozidlo, z jehož způsobu jízdy pojali
policisté důvodné podezření, že řidič před jízdou požil alkoholické nápoje. Vozidlo tedy zastavili a u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku. Výsledek
byl pozitivní. Na místě si celou záležitost převzala k dořešení Policie ČR, místní
oddělení Barrandov.

Pohřešovaný na nádraží

V okolí radotínského nádraží zahlédli příslušníci městské policie podivně se chovajícího mladého muže, který neustále velmi aktivně pozoroval projíždějící vlakové soupravy. Stalo se tak ve čtvrtek 17. ledna ve dvě hodiny v noci. Hlídka 17letého
mladíka prolustrovala a zjistila, že jde o osobu pohřešovanou. Muž byl na místě
předán Policii ČR, MO Radotín, k provedení dalších úkonů.

Nový vedoucí jídelny. Městská část
Praha 16 vyhlásila konkursní řízení na
funkci ředitele/ky Školní jídelny Praha Radotín s nástupem od 2. května 2013 na
dobu určitou 6 let. Poslední termín pro
doručení přihlášky do podatelny Úřadu
městské části Praha 16 je 28. února 2013 do
12 hodin. Bližší informace jsou k dispozici
na www.praha16.eu v odkazu Úřad – Volná
místa, na úřední desce MČ Praha 16 a na
informačních tabulích v Radotíně.
Úřední hodiny Úřadu práce. V souvislosti
s Rozhodnutím generálního ředitele
č. 3/2013 došlo od 1. února ke změně
úředních hodin na Úřadu práce ČR, tedy
i na detašovaném pracovišti v Praze 16
(v budově ÚMČ Praha 16 v Radotíně,
náměst í Os vob o d itelů 7 3 2 ) . Nově
jsou úřední hodiny v pondělí a středu
8.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod.,
v úterý a čtvrtek 8.00-11.00 hod. a v pátek
8.00-11.00 hod. (příjem žádostí o nepojistné
sociální dávky či pozvaní klienty). Od
1.2.2013 je jednotná úřední doba zavedena
na všech pracovištích Úřadu práce ČR.
Úřední hodiny Úřadu městské části
Praha 16 zůstávají beze změny.
Upozornění pro podnikatele.
Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon
č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 29/2000 Sb., poštovních službách a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Z této novelizace vyplývá pro podnikatele,
kteří vlastní živnostenské oprávnění
s p ř e d m ě t e m p o d n i k á n í „ Vý r o b a ,
obchod a služby neuvedené v příloze
1 až 3 živnostenského zákona – obor č. 54
Provozování poštovních a zahraničních
poštovních služeb“ a který je oprávněn
p o sky tov at p o štov n í slu ž by p o d l e
zákona č. 29/2000 Sb., aby do 3 měsíců
od účinnosti tohoto zákona oznámili
podnikání podle § 18 zákona o poštovních
službách Českému telekomunikačnímu
úřadu. U podnikatelů, kteří ve stanovené
lhůtě podnikání v oblasti poštovních
služeb Českému telekomunikačnímu
úřadu neoznámí, právo provozovat
uvedenou činnost v rámci živnosti
volné zanikne dnem 1.5.2013.
Omezení v ulici Zderazská. Z důvodu
demontáže jeřábu dojde dne 23. února
2013 k částečné uzavírce v radotínské ulici
Zderazská v úseku Otínská - Kolová. Jedná
se o zábor jízdního pruhu ve směru do
centra, doprava bude zachována po zbývající
části komunikace (řízena poučenými
pracovníky pomocí praporků). Zároveň
budou po dobu záboru zrušeny autobusové
zastávky „Zderazská“, a to pro oba směry.
Práce zajišťuje Sherwin ONE s.r.o.
„Osoba blízká“. Od 19. ledna 2013 je
účinná novela zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (zákon
o silničním provozu), která mimo jiné
zásadním způsobem mění řešení některých
dopravních přestupků. Novinka řeší
záležitost označovanou jako problém
s osobou blízkou (jde o ústavní právo
nevypovídat proti sobě nebo proti
svým blízkým) a nově zavádí systém
„objektivní odpovědnosti provozovatele
vozidla“: pokud je zjištěn nějaký delikt
spáchaný vozidlem, ale není možné
bezprostředně zjistit, kdo ho řídil – např.
u k a m e ro v ý ch s y s té mů, n a s t upuj e
odpovědnost provozovatele vozidla a
sankce jde automaticky za ním. Tato
změna má přinutit majitele auta, aby
byl nápomocen při určení řidiče v době
spáchání přestupku. Porušení této nově
zavedené odpovědnosti je správním
deliktem ve smyslu § 125f zákona o
silničním provozu a sankce za něj může
dosáhnout až 10 tisíc korun. Protože se však
nejedná o vyřešení daného přestupku (a ani
není zjištěn skutečný pachatel přestupku),
nedojde k odebrání bodů.
Nové průkazky pro ZTP. Jak NP16 již informovaly, od 1. ledna 2013 se změnily doklady označující vozidlo, které přepravuje
osobu těžce zdravotně nebo pohybově postiženou. Platnost starých průkazů skončila
posledním dnem roku 2012. Došlo k tomu
v souvislosti s vyhláškou č. 290/2011 Sb.,
jíž se mění vyhláška ministerstva dopravy
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích
a úprava řízení provozu na pozemních
komunikacích. Doklad nese označení
č. O 1. Nově bude vydáván parkovací
průkaz s označením č. O 7, který je platný
v zemích Evropské unie za předpokladu,
že držitel karty respektuje pravidla dané
hostitelské země. Platnost starého označení O 1 již zanikla. Průkazy si lze vyměnit
u Odboru sociálního Úřadu městské
části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 732,
Praha-Radotín vždy v pondělí a středu
od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin
a v pátek od 8 do 12 hodin. Žádosti vyřizují Jana Černá a Bc. Jitka Stejskalová.
K vydání nové parkovací karty je nezbytné
donést platnou průkazku ZTP nebo ZTP/P,
stávající označení O 1 a fotografii rozměrech 35 x 45 mm. Parkovací průkaz musí
podepsat držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
osobně, popř. jeho zákonný zástupce. Výměna je prováděna zdarma.

