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Datum zápisu, hodina Poznámka

MŠ Praha - Radotín 10.5.2017 od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 
17.00 hod.

v MŠ nám. Osvoboditelů 1367,
ve třídě Včelky
www.msradotin.cz, den otevřených 
dveří ve všech školkách v den zápisu

MŠ Nad Parkem
Praha - Zbraslav

2.5.2017 od 10.00 do 16.30 hod. výdej žádostí 
(možno stáhnout i z web. stránek)
9. a 10.5.2017 od 13.00 do 17.00 hod. vracení 
žádostí, potvrzení od lékaře, doklad o bydlišti dítěte

 www.msnadparkem.cz 

MŠ Matjuchinova
Praha - Zbraslav

2.5.2017 od 10.00 do 16.30 hod. výdej žádostí 
(možno stáhnout i z web. stránek)
9. a 10.5.2017 od 13.00 do 17.00 hod. vracení 
žádostí, potvrzení od lékaře, doklad o bydlišti dítěte

www.ms-zbraslav.estranky.cz 

MŠ Velká Chuchle
10.5.2017 od 13.00 do 17.00 hod. v ředitelně. 
Kritéria pro přijetí jsou ke stažení na webových 
stránkách spolu s přihláškou

www.ms-chuchle.cz 
den otevřených dveří 3.5.2017
od 15.00 do 16.30 hod.

MŠ Praha - Lipence 3.5.2017 od 13.00 do 17.00 hodin v novém 
pavilonu školky www.skolkalipence.cz 

MŠ Praha - Lochkov 2.5.2017, odevzdání přihlášek 16.5.2017 www.skolka-lochkov.cz

Hledaný se našel pod mostem
Hlídka Městské policie hl. m. Prahy prováděla společně s psovodem městské policie 
5. března, dvě hodiny po půlnoci, běžnou hlídkovou činnost v Malé Chuchli v blíz-
kosti Branického mostu na břehu Vltavy. V okamžiku, kdy se přibližovala k pilíři 
Branického mostu, služební pes Norton Miss Jakoso avizoval a následně štěkotem 
označil spící osobu. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětle-
ní. Následnou lustrací na místě bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou Policií ČR. 
Muže proto strážníci, poté, co se přesvědčili, že u sebe nemá zbraň, předvedli na 
Místní oddělení Policie ČR Barrandov. Při předvedení nebylo použito donucovacích 
prostředků, muž byl předán v pořádku a bez zranění službu konajícímu policistovi.
Co se stalo s jezdkyní?
Telefonické oznámení z tísňové linky 156, podle něhož se měl u Radotínské lávky na 
břehu řeky Berounky pohybovat osedlaný kůň bez jezdce, prověřovala autohlídka 
městské policie 9. března v půl čtvrté odpoledne. Po příjezdu na místo ji kontak-
tovala oznamovatelka, která uvedla, že volně pobíhajícího koně si již odchytla, ale 
neví, kde se nachází jezdkyně. Poskytla hlídce i telefonický kontakt na jezdkyni, 
kvůli obavám o její zdraví. Po mnoha neúspěšných pokusech se podařilo dovolat 
jezdkyni, která uvedla, že spadla ze svého koně, nachází se na poli někde v okolí 
Lipenecké tržnice a nemůže hýbat dolními končetinami. Z důvodu nebezpečí z pro-
dlení – ohrožení života či zdraví osoby – se hlídka rozdělila: jeden ze strážníků byl 
po celou dobu v telefonickém kontaktu s poškozenou a druhý pokračoval v jízdě 
služebním vozidlem přes ulici Strakonická k Lipenecké tržnici. Poškozená nebyla, 
zřejmě z důvodu šoku, schopna přesně popsat místo, kde se nachází. Strážníci ji po 
několika minutách pátrání našli ležet uprostřed pole za objektem tržnice. Mladá 
žena komunikovala, byla v šoku a opakovaně si stěžovala na nehybnost dolních kon-
četin. Strážníci ji proto poučili, aby se nehýbala a vyčkala na příjezd Zdravotnické 
záchranné služby. Zasahující lékař neprodleně poskytl ženě první pomoc – z důvodu 
podezření na poškození míchy jezdkyni zafixoval za pomoci vakuové matrace. Na 
dotaz, jaká byla příčina pádu z koně, žena uvedla, že bez cizího zavinění, její kůň se 
z nezjištěných příčin splašil, shodil ji a utekl. Mladá žena byla následně převezena na 
Urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Motole.

Zápisy do 
mateřských škol

Zápisy do mateřských škol ve správním 
obvodu Prahy 16 budou probíhat začátkem 
května. V tabulce najdete všechna obecní 
zařízení jednotlivých městských částí.

Mateřská škola Praha - Radotín má zá-
pis 10. května od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 hodin. K zápisu je třeba přinést 
občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad 
o trvalém pobytu dítěte a u dětí cizí státní 
příslušnosti je třeba navíc doložit platný 
cestovní doklad nebo Rozhodnutí o po-
bytu v ČR. Další potřebné formuláře jsou 
ke stažení na webových stránkách nebo je 
možné je vyplnit na místě v den zápisu. 

D e n  o t e v ř e n ý c h  d v e ř í  p r o  
MŠ Matjuchinova, Ottova a E. Pře-
myslovny se uskuteční 20. dubna od 15.00 
do 17.00 hodin. Kritéria, bližší informace 
k průběhu zápisu a dokumenty ke stažení 
(žádost, vyjádření lékaře) budou upřesně-
na po schválení termínů a kritérií zřizova-
telem, Městskou částí Praha - Zbraslav. To 
platí i pro MŠ Nad Parkem.

Pražské vodovody a kanalizace nabí-
zejí pojištění nouzových situací spoje-
ných s únikem vody za vodoměrem.

Pro každého zákazníka pražských 
vodovodů a kanalizací s platnou odbě-
ratelskou smlouvou na dodávku pitné 
vody je k dispozici asistenční služ-
ba 24 hodin denně, 365 dnů v týdnu. 

Partnerem PVK na tomto projektu 
je asistenční služba United Assistan-
ce. Služba je pro smluvní zákazníky 
PVK zdarma.

K zákazníkovi v případě nouzo-
vé situace přijede asistenční služba 
a provede odborné práce v rozsahu 
dvou hodin. Klient za výjezd vozidla 
a provedené nezbytné práce neplatí. 
Na jedno odběrné místo může zákaz-

ník PVK zdarma využít tři asistenční 
služby ročně. Nezbytnou podmínkou 
ale je kontaktovat asistenční službu na 
telefonním čísle 212 812 212.

Asistenční služby zahrnují rovněž 
refundaci úniku vody. Jde o částečnou 
náhradu nákladů na vodné, způsobe-
né únikem vody v důsledku prokaza-
telně nastalé nouzové situace, a to za 
podmínek, že spoluúčast odběratele 
na úniku vody dosáhne výše 10 m3, 
což je minimální limit pro refundaci, 
a maximální limit pro refundaci úni-
ku vody je stanoven na 15 tisíc Kč na 
jedno odběrné místo za rok.

Součástí služby není uzavírání a otví-
rání vodovodních přípojek ani vyhledá-
vání úniků na vnitřním rozvodu.

Asistence při havárii vody

Identifikace provozovny a zařízení
Z novely č. 83/2016 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, platné již od 1. července 2016, 
vyplynula nová povinnost.

Všichni evidenti a ohlašovatelé 
v oblasti odpadového hospodářství 
jsou povinni identifikovat provozov-
ny a zařízení v evidenci odpadů údaji 
IČP (identifikační číslo provozovny) 
a IČZ (identifikační číslo zařízení). 
IČP je desetimístné číslo, které přidělují 
od 1.7.2010 živnostenské úřady. Každá 
provozovna má vlastní identifikační čís-
lo. V případě, že je v jedné provozovně 
více podnikajících subjektů, pak každý 
subjekt bude mít svoje vlastní IČP.

IČZ přiděluje krajský úřad a sklá-
dá se z písmen CZ a pětimístného 

pořadového čísla. 
Krajský úřad IČZ 
přiděluje zaříze-
ním určeným ke 
sběr u ,  v ýk upu , 
v yužívání nebo 
odstraňování od-
padů (§ 14 odst.1). 
Je třeba rozlišovat, 
zda se jedná o za-
řízení na využí-
vání odpadů jako 
vstupní suroviny (§ 14 odst. 2) nebo 
zařízení na využívání biologicky roz-
ložitelného materiálu (§ 33b odst. 1).

Poprvé budou původci odpadů 
a oprávněné osoby povinni uvádět IČP 
a IČZ při ročním hlášení o produkci 
a nakládání s odpady za rok 2016.

POSIL NAŠE ŘADY SDH + JSDH
Je ti 18 let a víc? Chceš se dostat mezi partu lidí ochotných pomáhat 

ostatním obyvatelům v nouzi? Přijď mezi nás a staň se členem Sboru 
dobrovolných hasičů Radotín. Naučíš se základům hasičiny při pravi-
delných školeních pořádaných jak na zbrojnici, tak i u profesionálních 
hasičů HZS.

Postupně budeš vycvičen na činnosti nutné pro hašení požárů, 
evakuaci a záchranu osob, poskytnutí předlékařské pomoci, ob-
sluhu požárních čerpadel, použití radiostanice, práci s nejmodernější 
technikou, obsluhu a údržbu požárních vozidel, obsluhu motorových 
pil, použití vzduchových dýchacích přístrojů atd.  

Pokud máš zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijď mezi nás ve 
středu mezi 17.00 a 18.00 do hasičské zbrojnice na adrese náměstí Osvo-

bod ite lů 5,  Pra ha 16 
nebo nás kontaktuj na 
info@hasiciradotin.cz.

Rádi uvítáme každého 
zájemce o toto náročné po-
slání, neboť „hasič jde tam, 
odkud ostatní utíkají“.

I když nájemní smlouvu jako nájem-
ce uzavírá jediná osoba, mohou v bytě 
bydlet i jiní lidé. Kdo a za jakých pod-
mínek může, kromě nájemce, v nájem-
ním bytě pobývat a jaké povinnosti jsou 
s tím spojené? Jaký počet osob žijících 
v pronajímaném bytě je ještě únosný? 
A co když vám pronajímatel zakáže 
vodit si domů návštěvy?

Podle zákona může nájemce žít 
v pronajatém bytě s kýmkoli dalším. 
Nájemní smlouva však může stano-
vit, že je to možné až po písemném 
souhlasu pronajímatele. Ten ale není 
třeba v případě, že s nájemcem má 
v bytě žít osoba blízká, tedy třeba 
jeho předek, potomek, manžel, druh, 
partner či sourozenec.

„Souhlas pronajímatele s bydlením 
jiných osob také není potřeba, pokud 
se jedná, slovy zákona, o případy 
zvláštního zřetele hodné. Pod tím si 
můžeme představit například situ-
aci, kdy nájemce do své domácnosti 
dočasně příjme nezlet i lé dítě své 
přítelkyně, která pobývá v nemocni-
ci,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedou-
cí právního oddělení dTestu. 

Pronajímatel má ale právo požado-
vat, aby v pronajímaném bytě žil jen 
takový počet osob, který je přiměřený 
velikosti bytu a umožňuje žít v ob-
vyklých pohodlných a hygienicky 
vyhovujících podmínkách. To se po-
suzuje vždy individuálně, záleží i na 
tom, jestli se počet osob v bytě zvýšil 
postupně, nebo byl pronajímateli 

znám již při sjednávání nájmu. 
Vedle osob, které nájemce přijímá 

jako členy své domácnosti, může v ná-
jemním bytě žít i podnájemce. Pro-
najímatel ovšem musí s podnájmem 
souhlasit, přičemž takový souhlas 
lze dát i dopředu, bez vztahu ke kon-
krétní osobě, a začlenit jej do nájemní 
smlouvy. Souhlas pronajímatele s pod-
nájmem ovšem není potřeba, pokud 
nájemce bude s podnájemcem v bytě 
trvale žít.

Zvýšení i snížení počtu osob v by-
tě je nájemce povinen pronajímateli 
ohlásit bez zbytečného odkladu. Po-
kud by tak neučinil do dvou měsíců, 
mohlo by to být důvodem k výpovědi 
z nájmu bytu.

Návštěvy, tedy osoby, které se v bytě 
zdržují jen omezenou dobu, nájemce 
pronajímatel i h lásit samozřejmě 
nemusí. Jestliže by pronajímatel ná-
jemci zakazoval, aby si do bytu vodil 
návštěvy, bylo by takové ustanovení 
smlouvy neplatné. „V praxi může být 
obtížné rozlišit, zda se jedná o osobu 
žijící s nájemcem v domácnosti, nebo 
pouze o návštěvu. Určující může být 
nejen délka pobytu, ale i například to, 
jestli návštěva užívá jiný byt, nebo má 
v bytě nájemce své věci,“ uvádí Zelený.

Pro návštěvy, stejně jako pro oso-
by žijící s nájemcem v domácnosti 
a podnájemce, však platí, že musí 
při pobytu v bytě i domě respektovat 
pořádek a místní poměry stejně jako 
nájemce.

Kdo s vámi může bydlet 
v nájemním bytě?

I ty můžeš být tím,
kdo zachrání třeba 
lidský život nebo 
uchrání majetek
před přírodními živly.

Sbor dobrovolných hasičů Radotín
zal. 1886

Informace pro projektanty a staveb-
níky. ELTODO-CITELUM, s.r.o. od 
1.1.2017 již nepůsobí v Praze. Vyjad-
řováním k projektové dokumentaci ve 
vztahu k sítím a zařízením veřejného 
osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy 
byla od 1. ledna 2017 pověřena společ-
nost TRADE CENTRE PRAHA a.s., 
Blanická 1008/28, Praha 2. Mapové 
podklady zařízení veřejného osvětle-
ní ve vlastnictví hl. m. Prahy vydává 
od 1. března 2017 PREdistribuce, a.s. 
v oddělení Kmenová data sítě, Svor-
nosti 19a, Praha 5.
Svoz bioodpadu v Radotíně. Tech-
nické služby Praha – Radotín (TS) 
i letos na jaře zajišťují svoz odpadu 
z vytipovaných lokalit městské části. 
Svoz probíhá až do 4. května, vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 
17.45 hodin. Na každé z určených 
stanovišť jsou postupně po sobě při-
staveny dva kontejnery – jeden na 
listí a trávu, druhý na větve. Odklá-
daný bioodpad musí být bez příměsí 
a do kontejneru je ho třeba z obalu 
(pytle) vysypat. Jednotlivé dny a časy 
přistavení kontejnerů jsou rozepsány 
na webových stránkách Praha16.eu 
(hned na Úvodní straně nahoře).
O pas nežádat v pondělí a středu večer. 
V návaznosti na změnu zákona, kdy od 
loňského roku může občan České re-
publiky požádat o vydání cestovní-
ho dokladu u kteréhokoli obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 
dochází v současné době na Oddělení 
evidence obyvatel a osobních dokladů 
ÚMČ Praha 16 v pondělí a ve středu, 
zejména v odpoledních hodinách mezi 
16.00 a 18.00 hod., ke značné přetíže-
nosti obsluhujícího pracoviště, kdy 
často není kapacitně možné vyřídit 
všechny žádosti o vydání cestovního 
dokladu. Z tohoto důvodu doporuču-
jeme občanům zvážit možnost využít 
pro podání žádosti v těchto dnech 
spíše dopolední hodiny nebo další 
úřední dny a hodiny (pondělí až pátek 
8.00-12.00 a úterý a čtvrtek 12.30-
14.00 hodin), ve kterých jsou žádosti 
odbavovány podstatně rychleji, a tedy 
i čekací doba je výrazně kratší. Během 
několika dnů bude nově možné si ter-
mín rezervovat také dopředu prostřed-
nictvím objednávacího systému, který 
bude spuštěn na webových stránkách 
Městské části Praha 16 (služba zřízená 
speciálně pro občany našeho správní-
ho obvodu).
Uzavírka v ul. K Průhonu v Lipencích. 
Z důvodu kompletní rekonstrukce 
komunikace včetně inženýrských sítí 
se cca od poloviny dubna nejméně 
do konce července předpokládá úplná 
uzavírka v ulici K Průhonu v Lipen-
cích. Zhotovitelem stavby je společ-
nost Geosan Group a.s.
Uzavírka ulice Pod Urnovým hájem. 
V rámci kompletní rekonstrukce 
komunikací a nového odvodnění se 
předpokládá v termínu od 20.4.2017 
do 18.5.2017 úplná uzavírka zbra-
slavské ulice Pod Urnovým hájem 
(v úseku: Podéšťova – slepá část). Zá-
roveň dojde v termínu od 10.5.2017 
do 24.5.2017 k uzavírce křižovatky 
Pod Havlínem x Matjuchinova. Práce 
bude realizovat společnost Ekologic-
ké a inženýrské stavby spol. s r.o.
Cukroušův mazec. Z důvodu ko-
nání veřejného závodu na horských 
kolech Zbraslavský MTB marathón 
„Cukroušův mazec“ dojde dne 1. květ-
na v době od 10 do 17 hodin k uzavírce 
ulice Nad Kamínkou (v úseku: Elišky 
Přemyslovny – K Ubytovnám) na 
Zbraslavi. Zároveň dojde po dobu 
konání závodu ke zobousměrnění 
ulice K Vlásence v Lipencích. Zbý-
vající trasa závodu je vedena ulicemi 
K Ubytovnám, Údolí hvězd, Obsiny, 
Ke Štěrkovně, K Výtopně a Elišky Pře-
myslovny, bez omezení provozu. Pořa-
datelem akce je z.s. KT Tryskomyš.
Dopravní omezení v ulici K Peluňku. 
Z důvodu obnovy vodovodního řadu 
bude do 14. května 2017 realizována 
částečná uzavírka v ulici K Peluňku 
(v úseku: Žabovřeská – U Pumpy). 
Doprava zůstane zachována po zbý-
vající části komunikace, provoz bude 
kyvadlový, řízený pomocí provizorní 
světelné signalizace. Zhotovitelem 
stavby je STAMET, s r.o.


