
svých výdělečných aktivit pečují 
v souladu s místními předpoklady 
a místními zvyklostmi o vytváření 
podmínek pro uspokojování potřeb 
svých občanů, při kteréžto činnosti 
vkládají nemalé prostředky i do 
ekonomicky neefektivních oblastí 
(sociální péče, výchova, vzdělávání, 
kulturní rozvoj apod.), je jejich nej-
nákladnější položkou pokrytí rozdílu, 
který vzniká při zajišťování výkonů 
státní správy, jež jsou na obce pře-
nášeny státem. Příčinou vzikajících 
disproporcí je absolutně nedostatečně 
a nevhodně nastavený systém dotač-
ních vztahů. Jedná se, bohužel, o po-
litickou záležitost, kdy jsou přijímány 
zákony, jejichž prvotní realizaci nesou 
na bedrech obecní úřady, přičemž 
však pro to nemají státem vytvořeny 
odpovídající podmínky, zejména ma-
teriální a fi nanční. Tuto delší dobu 
různě signalizovanou skutečnost si 
uvědomují již i mnozí představitelé 
samospráv a snaží se zjednat nápravu. 
Starostové pražských městských částí 
1 – 22 vydali dokonce společné pro-
hlášení, v němž deklarují odhodlání 
nedotovat stát ze svých zdrojů. MČ 
Praha 16, na níž také dolehla výše při-
blížená alarmující situace, byla jednou 
z těch, odkud vzešel popud ke svolání 
schůzky starostů. Je však zřejmé, ač 

smutné, že dokud nebude náprava 
stavu věcí provedena, jsou a budou 
obce nuceny přijímat různorodá 
úsporná řešení nebo se i zadlužovat. 
V prosinci 2006 proto MČ Praha 16 
přijala první opatření. Mezi nimi bylo 
například rozhodnuto o organizačních 
změnách struktury úřadu. V důsledku 
toho budou přemístěna detašovaná 
pracoviště odboru živnostenského 
a matriky odboru občansko správního 
ze Zbraslavi do Radotína a dojde ke 
sloučení výkonů příslušných agend na 
jednom místě u hlavních součástí uve-
dených odborů. Jsme si vědomi toho, 
že zrušení detašovaných pracovišť na 
Zbraslavi se nesetká na straně jedné 
s příznivým ohlasem, ale na straně 
druhé se jedná o nezbytný krok, který 
byl projednán i s vedením MČ Praha 
Zbraslav. K přemístění pracoviště 
matriky již došlo, k přemístění pra-
coviště odboru živnostenského dojde 
během měsíce února 2007. Provedené 
změny ve své podsatě značí, že občané 
Zbraslavi a Lipenců budou vyřizovat 
záležitosti týkajících se matriky a živ-
nostenského podnikání napříště již 
v Radotíně. Matriční agendy naleznou 
občané na adrese V. Balého 23 (tele-
fon 234 128 248 - 50) a živnostenské 
agendy na adrese U Starého stadio-
nu 1379 (telefon 234 128 410 - 14). 
Detašované pracoviště odboru výstav-
by zůstává na Zbraslavi zachováno.

   Základní údaje
komunikační síť na území hl. m. Prahy .................................................3 705 km
z toho ve správě TSK ..............................................................................2 288 km
ostatní správci ......................................................................................... 1 418 km
komunikační síť zařazená do zimní údržby zajišťované TSK:
motoristické komunikace I. pořadí......................................1 247 km (dvoupruh)
motoristické komunikace II. pořadí ..........................................................509 km
motoristické komunikace III. pořadí.........................................................299 km
nemotoristické komunikace – chodníky ...................................................289 km 
schodiště a plochy............................................................................... 312 000 m2

neudržované ....................................................................................................... 416 km

Sklady až po okraj naplněné posy-
povým materiálem, připravené stroje, 
lidé v pohotovosti, všechny systémy 
překontrolovány a v rozpočtu téměř 
čtyři sta miliónů korun. To je výsledek 
příprav Technické správy komunikací 
hlavního města Prahy na letošní zimní 
sezónu, která odstartovala 1. listopadu 
2006 a skončí v poslední březnový 
den roku 2007. „V tuto chvíli máme 
na skladech osm a půl tisíce tun po-
sypové soli a 380 tun roztoku chloridu 
vápenatého“, uvedl Tomáš Mrázek, 
tiskový mluvčí TSK. „Na příchod 
zimy jsme připraveni“, zdůraznil.
   Hlavními smluvními partnery jsou 
společnosti Pražské služby, Ipodec – 
čisté město a Martin Javůrek – Eko-
Patrol. Pro údržbu komunikací 
prvního pořadí má TSK k dispozici 
69 sypačů a na komunikace druhého 
a třetího pořadí 55 strojů. Pro 
potřeby Integrovaného záchranného 
systému a Dopravního podniku jsou 
dále k dispozici 2 sypače. Problémy 
s navátým sněhem jsou připraveny 
řešit dvě sněhové frézy. „Pro případ 
kalamitní situace máme s velkými 
stavebními společnostmi domluveno 
poskytnutí těžké techniky“, sdělil 
Mrázek. 

T S K  d i s p o n u j e  v a r o v n ý m 
protinámrazovým systémem, který 
pracuje na základně informací 
z dvaceti meteostanic rozmístěných 
rovnoměrně po celém území Prahy. 
Z nich získává údaje o teplotě 
vzduchu, teplotě vozovky, vlhkosti, 
směru a rychlosti větru. „Na základě 
naměřených hodnot je systém schopen 
s předstihem upozornit na možnosti 
vzniku náledí,“ řekl Mrázek. 
Na šesti místech (Vysočanská 
estakáda, Wilsonova ulice nad 
křižovatkou Bulhar, nájezdová 
rampa na Barrandovský most z ulice 
K Barrandovu, přemostění Plzeňské 
ulice ze Strahovského tunelu do tunelu 

Mrázovka, Jižní spojka na mostu 
u Mitasky a estakáda Krejcárek) 
je možné automatické ošetření 
vozovky postřikem rozmrazovacího 
prostředku.
  TSK je zodpovědná za 2 288 
kilometrů z více než tři a půl tisíce 
kilometrů komunikací na celém území 
metropole. Za zbytek jsou zodpovědní 
ostatní správci. „Na starosti máme také 
údržbu některých nemotoristických 
komunikací jako jsou chodníky 
či schodiště. Z celkového počtu 
se však jedná pouze o necelých 
deset procent“, podotkl Mrázek. 
V metropoli jsou komunikace podle 
své důležitosti rozděleny do tří 
základních kategorií. U nejvýznamn
ějších dopravních tepen zařazených 
do I. pořadí má TSK ke zmírnění 
závad ve sjízdnosti čtyři hodiny od 
výjezdu techniky. Místní komunikace 
zařazené do II. a III. pořadí přicházejí 
na řadu až po ošetření nadřazených 
komunikací.
   Přes veškerá výše uvedená opatření 
TSK upozorňuje motoristy, že i 
na území hlavního města by řidiči 
v zimním období měli jezdit se 
zimními pneumatikami. „Věříme, 
že řidiči budou zodpovědní a své 
automobily přezují. Sníží tím riziko 
pro sebe i pro své okolí“, zdůraznil 
Mrázek.
  Zimní pneumatiky řidič pozná 
podle toho, že mají označení M + 
S. Automobil by měl dostat zimní 
pneumatiky na všechna čtyři kola. 
Když se motorista přesto rozhodne, 
že pořídí jen dva zimní pláště, měl 
by je určitě dát na přední nápravu 
(bez ohledu na to, zda je poháněná, 
či nikoliv). Svou funkci plní zimní 
pneumatiky do čtyřmilimetrové 
hloubky dezénu. Potom ztrácejí 
specifi cké vlastnosti, a lze je tedy dál 
použít už jen jako letní pláště.

Sklady jsou plné, stroje i lidé 
v pohotovosti, hlásí tisk

Změny v sociální oblasti
  S novým rokem 2007 vstupují 
v platnost nové zákony, kterými 
se mění dosavadní sociální systém 
pomoci. Tyto zákony by měly  
zajistit  účinnější pomoc při řešení 
nepříznivých životních situací.
    Dnes vám poskytneme informace 
o zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, a o zákonu č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi. 
Zákon o sociálních službách
    Zákon o sociálních službách bude 
s pomocí zvýšené fi nanční podpory 
usnadňovat soběstačnost občanů 
v domácím prostředí. Bude se týkat 
především občanů, kteří mají přiznaný 
příspěvek k důchodu pro bezmocnost 
nebo kterým bude přiznán. To 
znamená, že příspěvek na péči 
nahrazuje příspěvek pro bezmocnost. 
Náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu 
nepříznivého zdravotního stavu 

závislí na péči jiné osoby, a to v oblasti 
běžné denní péče o vlastní osobu. 
Soběstačností se rozumí obstarat si 
osobní záležitosti, uvařit si, vyprat si a 
uklidit. Péčí o vlastní osobu se rozumí 
především takové denní úkony, které 
se týkají  přijímání stravy, osobní 
hygieny, oblékání a pohybu. Schopnost 
zvládat péči o sebe a být soběstačný je 
u každého člověka jiné. Proto zákon 
rozeznává čtyři stupně závislosti na 
pomoci někoho jiného, a to od mírné 
závislosti až po úplnou. O příspěvek 
lze požádat na sociálním odboru 
obce s rozšířenou působností, kde má 
žadatel trvalé bydliště.
     Občanům, kteří již zvýšení dů-
chodu pro bezmocnost pobírají, 
bude náležet příspěvek ve výši, která 
odpovídá dosavadnímu stupni bez-
mocnosti, nemusejí již znova žádat. 
Nově stanovený příspěvek jim bude 
vyplacen již za leden 2007. Při čás-
tečné bezmocnosti bude náležet  pří-
spěvek ve výši I. stupně, při převážné 
bezmocnosti příspěvek II. stupně a při 
úplné bezmocnosti příspěvek III. stup-
ně. Příjemci částečné bezmocnosti, 
který je starší 80 let a je o něj pečo-
váno někým, kdo pobírá příspěvek za 
péči o osobu blízkou nebo jinou, bude 
náležet příspěvek ve výši II. stupně 
závislosti. Dětem, které jsou uznány 
jako dlouhodobě těžce zdravotně  po-
stižené, vyžadující mimořádnou péči, 
bude náležet příspěvek ve výši III. 
stupně. Dosavadní zvýšení důchodu 
pro bezmocnost a příspěvek za péči 
o osobu blízkou nebo jinou je odejmut 
k 31.12.2006. Příspěvek na péči je 
od ledna 2007 adresován vždy tomu, 
komu bude přiznán nebo jeho zákon-
nému zástupci.  Vzhledem k velmi 
rozsáhlé agendě, kterou do 31.12.2006 
zajišťovala Česká správa sociálního 
zabezpečení a od ledna ji přebírají  
obce s rozšířenou působností, může 
dojít k opoždění plateb. 
   Nový žadatel o příspěvek  musí 
nejdříve správně podat žádost na 
sociálním odboru a uvést všechny  
požadované informace. Kromě osob-
ních údajů sdělí, jakým způsobem 
má být příspěvek vyplácen (na účet, 
složenkou nebo pokladnou) a kdo 
mu bude potřebnou péči poskytovat. 
Formuláře budou zatím k vyzvednutí 
na sociálním odboru úřadu s rozšíře-
nou působností. Pro občany Prahy 16  
(Radotín, Zbraslav, Lipence, Lochkov, 
Velká a Malá Chuchle) to bude tudíž 
sociální odbor v Radotíně. Po podání 
žádosti na sociálním odboru bude 
následovat  proces posouzení stupně 
závislosti na pomoci jiného člověka. 
Sociální pracovnice provedou sociální 
šetření v prostředí, kde žadatel žije. 
Následně žádost o příspěvek posoudí 
lékař úřadu práce, který  hodnotí 
schopnosti žadatele a vychází při tom 

z výsledku sociálního šetření. Žadatel 
může být vyzván, aby se podrobil 
speciálnímu lékařskému vyšetření. 
Pokud žadatel neumožní provedení 
sociálního šetření či zdravotní posou-
zení, pak ztrácí možnost získat pří-
spěvek na péči. O přiznání příspěvku 
nakonec rozhoduje obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. Nárok na 
výplatu příspěvku vzniká podáním 
žádosti o příspěvek. Ten může být při-
znán a vyplácen  nejdříve od počátku 
kalendářního měsíce, ve kterém bylo 
zahájeno řízení o přiznání příspěvku. 
Tato doba se bude obvykle pohybovat 
v rozmezí 2 až 3 měsíců. Příspěvek lze 
použít jako úhradu za péči poskytova-
teli sociální služby například pečova-
telské nebo jiné službě a samozřejmě 
také na výdaje, které vzniknou peču-
jící osobě, tj. rodinnému příslušníkovi 

či jiné osobě, která bude péči poskyto-
vat. Oba uvedené způsoby péče bude 
možné kombinovat.
   Poskytování sociálních služeb je 
nově založeno na smluvním princi-
pu. Sjednání druhu služby a rozsahu 
poskytovaných služeb podle individu-
álních potřeb žadatele je významným 
krokem k uplatnění svobodné vůle
lidí, kterým budou služby poskyto-
vány. Smlouva současně umožňuje 
uživateli služeb vymáhání služby zá-
konným způsobem. Smlouva o posky-
tování sociálních služeb musí být uza-
vřena v písemné podobě.  Charakter 
smlouvy je soukromo právní a řídí se 
příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
    Tento zákon nově stanovuje pod-
mínky pro pomoc osobám v hmotné 
nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/1991 
Sb., o sociální potřebnosti. Systém 
pomoci v hmotné nouzi je moderním 
systémem pomoci osobám s nedosta-
tečnými příjmy, motivující tyto osoby 
k aktivní snaze zajistit si prostředky 
k uspokojení životních potřeb. Je 
jednotný na celém území České re-
publiky. Vychází z principu, že každá 
osoba, která pracuje, se musí mít lépe 
než ta, která nepracuje, popřípadě se 
práci vyhýbá.
Dávkami, kterými se řeší pomoc 
v hmotné nouzi, jsou:
- příspěvek na živobytí
- doplatek na bydlení
- mimořádná okamžitá pomoc
   Občané, kteří  nyní pobírají dávku 
sociální péče vázanou na sociální po-
třebnost, budou o odejmutí této dávky 
včas informováni. Řízení o odejmutí 
této staré dávky zahájí  příslušný po-
věřený obecní úřad sám a občanům to 
písemně oznámí. Do doby rozhodnutí 
o změně dávky bude poskytována do-
savadní dávka sociální péče. Současně 
s tím budou občané vyzváni, aby se 
dostavili na tento úřad k vyzvednutí 
žádosti o dávku pomoci v hmotné 
nouzi, a to příspěvek na živobytí 
a doplatek na bydlení. Období na pře-
chod  z dávek sociální péče na dávky 
pomoci v hmotné nouzi je dostatečně 
dlouhé. Umožňuje bez problémů vyří-
dit postupně všechny žádosti občanů 
o dávky v hmotné nouzi do 30.dubna 
2007. O odejmutí dávky sociální péče 
a o přiznání dávky  pomoci v hmotné 
nouzi obdrží občan písemné rozhod-
nutí.
   Podrobnější informace o nových 
zákonech v sociální sféře se budou 
postupně objevovat na Internetu na 
stránkách Ministerstva práce a sociál-
ních věcí  (www.mpsv.cz), ale také na 
stránkách  obecních úřadů.

nepříznivého zdravotního stavu 

závislí na péči jiné osoby, a to v oblasti 

jící osobě, tj. rodinnému příslušníkovi 

či jiné osobě, která bude péči poskyto-

Uzavírky ulic. Nezvykle teplé a su-
ché počasí začátkem zimy přeje sta-
vebním fi rmám, které pokračují ve 
výstavbě inženýrských sítí. Na Zbra-
slavi jde o uzavírku ulice Výzkum-
níků (úsek Pod Třešňovkou – příjezd 
k Havlínu), kde se do 25. ledna rea-
lizuje vodovodní řad. Následně, po-
kud počasí vydrží, se z téhož důvodu 
uzavře ulice Pod Třešňovkou ve 
dvou etapách (předpoklad dokončení 
v polovině března). 
   V Radotíně se první únorový den 
zahájí výstavba inženýrských sítí 
a komunikace v ulici Na Viničkách 
(úsek Karlická – Kolová) v rámci 
budování technické vybavenosti. 
Konečný termín je stanoven na 
22. 4. 2007 a o den později by 
měla začít hlavní letošní část 
TV Radotín – úplná uzavírka Karlic-
ké ulice současně ze dvou stran. 

Rada MČ Praha 16 vyhlašuje 
výběrové řízení na vedoucího 
úřadu – tajemníka ÚMČ Prahy 16. 
Sjednaný druh práce: vedoucí ÚMČ 
Prahy 16 s místem výkonu práce 
Praha 16, v platové třídě 12. Termín 
nástupu 1. 3. 2007. 
Podmínky na uchazeče:  tříletá 
praxe ve státní správě podle § 4 zá-
kona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních  samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, zna-
lost zákona 131/2000 Sb., o hl. m. 
Praze. Další stanovené  podmínky: 
vysokoškolské vzdělání, schopnost 
týmové práce a efektivního řízení 
pracovního kolektivu, motivování 
jeho členů, schopnost konstruktivní 
spolupráce s orgány územní samo-
správy, schopnost samostatného 
rozhodování a řešení problémů, 
znalost práce s PC (MS Word, 
Excel, Outlook, internet), řidičské 
oprávnění skupiny B, vysoká fl exi-
bilita a spolehlivost, pečlivost a pří-
jemné vystupování. Výhoda: zvlášt-
ní odborná způsobilost, osvědčení 
o absolvování vzdělávání vedoucích 
úředníků a vedoucích úřadů, znalost 
cizího jazyka (AJ, NJ). Součástí 
písemné přihlášky k výběrovému 
řízení budou: údaje stanovené v § 7 
odst. 4 zákona, strukturovaný živo-
topis - dle § 6 odst. 4 písm. a) záko-
na, výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce - dle § 6 odst. 
4 písm. b) zákona nebo doklad o je-
ho vyžádání, ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
  Přihlášky k výběrovému řízení 
zašlete nejpozději do 2. února 
2007 na adresu Úřadu Městské části 
Praha 16, Václava Balého 23/3 nebo 
předejte do podatelny s uvedením 
odesílatele. Na obálce v levém hor-
ním rohu uveďte: „Výběrové řízení - 
tajemník ÚMČ Praha 16“.  Kontakt 
a další informace: M. Moravec, 
J. Štěrbová: 234 128 200 nebo na  
www.mcpraha16.cz.


