
16.9.2014 úterý Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo

18.9.2014 čtvrtek Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce

30.9.2014 úterý Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská

2.10.2014 čtvrtek Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská

14.10.2014 úterý Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická

16.10.2014 čtvrtek Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová

30.10.2014 čtvrtek Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova Na Rymáni x K Berounce

4.11.2014 úterý Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů - odstavná 
plocha pod Albertem Prvomájová x U Vápenky

11.11.2014 úterý Na Rymáni x K Berounce Zdická x Vojetická Garáže Zderazská Šárovo kolo Macháčkova

13.11.2014 čtvrtek Prvomájová x U Vápenky Radkovská x Živcová Strunkovská x Strážovská Otěšínská x K Višňovce Nám. Osvoboditelů 
- odstavná plocha pod 

Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení Čas přistavení

Tráva, listí 13,00-13,45 14,00-14,45 15,00-15,45 16,00-16,45 17,00-17,45
Větve 17,00-17,45 13,00-13,45 14,00-14,45 15,00-15,45 16,00-16,45

Svoz BIOodpadu Podzim 2014

Úspěch v dotačním řízení současně 
znamená zásadní zlepšení služeb pro 
obyvatele Radotína, kteří již nebudou 
muset trávu, listí, větve a další kom-
postovatelný odpad vozit přímo do 
Sběrného dvora (i když tato možnost 
samozřejmě dál zůstává, stejně jako 
v posledních 9 letech jeho fungování). 

Svoz bioodpadu díky nové technice
TS zahajují od 16. září svoz tohoto od-
padu z celého území Radotína, který 
bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek 
na celkem deseti vytipovaných místech 
v různých lokalitách (viz tabulka). 

Z důvodu následného odlišného způ-
sobu zpracování se odděleně ukládá do 
jednoho kontejneru tráva, listí a padané 
plody a do druhého samostatně větve 

(na každém stanovišti budou v tentýž 
den přistaveny v jiný čas). Do kontejne-
rů je zakázáno vhazovat ostatní druhy 
odpadů a též kuchyňské zbytky, zvířecí 
exkrementy atd. Občané se nemusí obá-
vat nedorozumění, na místě bude vždy 
po celou dobu 45minutového přistavení 
kontejneru odborná obsluha, která s ulo-
žením poradí. 

Se svozem v podobném rozsahu se počí-
tá vždy na jaře a na podzim každého roku.

Poznámky k tabulce a organizačního charakteru:
»  Na uvedených stanovištích se dle časového harmonogramu v týž den vystřídají 2 kontejnery, jeden na větve a druhý na trávu, listí  
    a padané plody (viz čas přistavení). 
»  V tabulce je třeba dohledat datum a místo přistavení kontejneru a v horní části odpovídajícího sloupce uvedený časový rozsah
    přistavení kontejneru samostatně pro větve a pro ostatní bioodpad.
»  Při přistavování kontejnerů může dojít k možnému nedodržení přesného času přistavení z důvodu nutnosti vyměnit  plný kontejner
    za prázdný v areálu TS, nebo kvůli zdržení občany, kteří přivezou bioodpad na poslední chvíli na předchozí stanoviště kontejnerů. 
    Zdržení by nemělo přesáhnout 10 minut a předem se za něj omlouváme.

nabytých se začalo vedení Městské části 
Praha 16 již dva měsíce po povodních 
zabývat možným řešením protipovod-
ňové ochrany nejvíce postižených oblastí 
„Šárovo kolo“ a „Rymáně“. Radnici byla 
následně doručena petice občanů bydlících 
v těchto oblastech Radotína, která pomoh-
la při následných jednáních.

Příprava řešení protipovodňové ochra-
ny v oblasti „Šárovo kolo“ byla zde využita 
i z pohledu řešení každodenních střetů 
cyklistů, automobilistů a pěších na poměr-
ně úzké místní komunikaci. Na základě 
zpracovaných studií projednaných na 
Magistrátu hlavního města Prahy (Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Komise 
Rady hlavního města Prahy pro návrh a re-
alizaci dokončení protipovodňových opat-
ření hlavního města Prahy) byla ochrana 
těchto částí Radotína zařazena do plánu 
investičních akcí hlavního města Prahy. 

Následně byla zpracována projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí na 
akci „Šárovo kolo“, která řeší náhradu 
stávajícího zemního valu protipovodňovou 
betonovou zdí v místě oplocení jednotli-
vých nemovitostí a v místě vjezdů a vcho-
dů jsou navržena mobilní protipovodňová 
hrazení. Celé opatření je projektováno na 
výšku dvacetileté povodně s navýšením 
o 50 cm. Vedle protipovodňové zdi je na-
vržen chodník pro pěší o šířce 2,5 metru. 
V zeleném pásu oddělujícím vozovku od 
chodníku jsou v místech, kde to šířka 
umožňuje, parkovací stání.

Popsané řešení bylo projektováno 
v součinnosti s občany bydlícími v oblasti 
„Šárovo kolo“ a jejich připomínky byly za-
pracovány do dokumentace, jež byla násled-
ně projednána s 1. náměstkem pražského 
primátora Jiřím Vávrou s příslibem zařaze-
ní této stavební akce do plánu investičních 
akcí hlavního města Prahy pro rok 2015.

V současné době se zpracovává projekt 
pro stavební povolení pro oblast „Rymá-
ně“, který zahrnuje navýšení stávajícího 
zemního valu mezi řekou Berounkou a tratí 
Českých drah, mobilní protipovodňové 

hrazení přes místní komunikaci přecháze-
jící tento zemní val a zemní val umístěný za 
stávající asfaltovou komunikací okolo Zděře 
končící u nového stadionu. Tato ochrana je 
opět navržena na dvacetiletou povodeň 
s navýšením o 50 cm. V průběhu měsíce 
září, kdy bude k dispozici pracovní výtisk 
této dokumentace, bude svolána schůzka 
s občany bydlícími v dotčené oblasti a bude 
s nimi tato dokumentace projednána.

Od začátku letošního roku probíhají 
také jednání týkající se vybudování proti-
povodňových opatření k ochraně průmys-
lového areálu. U těchto jednání je Městská 
část Praha 16 jen určitým gestorem, neboť 
je ze strany radnice vnímán případný 
dopad budoucího možného hromadného 
opouštění tohoto areálu stávajícími subjek-
ty s negativními důsledky, jakými by bylo 
například snížení počtu pracovních míst, 
ale také situace podobných prázdných 
areálů, v nichž se koncentrují sociálně 
nepřizpůsobiví spoluobčané. Další jednání 
s podniky, na kterém bude představena 
první zpracovaná verze projektu, je naplá-
nováno na druhou polovinu měsíce září. 

Již v červenci 2013 byla sestavena užší 
pracovní skupina Povodňové komise Ra-
dotín a Krizového štábu MČ Praha 16, 
která měla za cíl připravit během svých 
pravidelných jednání nový vzorový povod-
ňový plán pro občany vlastnící nemovitosti 
v ohrožených oblastech (v návaznosti mj. 
na aktualizovaná data z červnové povodně 
a zjištěné nové potřeby), navrhnout řešení 
pro další zlepšení vyrozumívání obyvatel při 
všech typech krizových situací a navrhnout 
a realizovat úpravy v oblastech personální-
ho, materiálního a technického zázemí. To 
vše nejen pro případ povodní, ale i dalších 
možných krizových situací, které by mohly 
Radotín postihnout. 
Vyrozumívání obyvatel

V případě zvýšení informovanosti obča-
nů v ohrožených oblastech pracovní skupi-
na nejprve zjišťovala možnosti a realizova-
ná řešení u dalších podobně, a v posledních 
letech opakovaně, postižených obcí a měst. 
Na základě vyhodnocení zkušeností byla 

dohodnuta návštěva krizového centra 
Městského úřadu Beroun, který používá so-
fistikovaný systém vyrozumívání. Při jeho 
praktické ukázce v prosinci 2013 (pravidel-
ná měsíční zkouška systému vyrozumívání 
obyvatel Berouna, kteří mají nemovitosti 
v zátopovém území řeky Berounky a říčky 
Litavky) bylo zjištěno, že tamější systém 
sestává ze 3 vzájemně propojených podsys-
témů a výsledný výstup je vyrozumívání, 
které v jedné vlně trvá cca 80 minut. Po 
celkovém zvážení nakonec toto řešení ne-
bylo zvoleno, a to vzhledem k jeho finanční, 
organizační i personální náročnosti, navíc 
s ohledem na to, že systém má pouze jedno-
účelové využití v případě povodní.

Jako nejvhodnější nakonec bylo zvoleno 
využití systému vyrozumívání prostřed-
nictvím SMS zpráv, kdy občané v povodní 
ohrožené oblasti či nemovitosti budou 
zdarma vyrozuměni SMS zprávou o da-
ném nebezpečí či předpokládaném vývoji 
celé situace. Vše se nemusí vztahovat pou-
ze na povodně a krizové situace obecně, 
ale systém může být v budoucnu využit 
i pro případ řešení dalších mimořádných 
situací (přerušení dodávky vody či elek-
trické energie, dopravní nehody, uzavírky 
komunikací apod.).

Další způsob informování obyvatelstva, 
který při loňské povodni bohužel vinou 
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) zcela 
selhal, byly poplachové sirény. Městská část 
Praha 16 ihned po povodni dohodla s pra-
covníky MHMP přesný postup pro případné 
budoucí krizové situace, tak aby využití sirén 
bylo standardní součástí informování obyva-
telstva a doplňovalo vlastní (při povodni 2013 
několikrát denně používaný) místní rozhlas. 

Díky opakovanému upozorňování ze 
strany radotínské radnice na poruchy 
funkčnosti poplachových sirén (zjištěné 
při pravidelné měsíční zkoušce prováděné 
na celém území České republiky v roce 
2013 i první polovině roku 2014) rozhodl 
Hasičský záchranný sbor České republiky 
o instalaci a začlenění nového vysílače 
Jednotného systému varování a vyrozu-
mění obyvatelstva, který zvýší sílu signálu 
v oblasti Radotína a Zbraslavi, a nemělo 
by tak docházet k poruchám funkčnosti 
poplachových sirén. K modernizaci sirén 

Další opatření proti povodni spočívající v přechodu z analogové radiové 
sítě na síť digitální, díky níž by mělo být 
dosaženo rychlejšího ovládání skupin sirén 
a vyšší spolehlivosti provozu, nyní přistou-
pilo i samotné hlavní město, které na tento 
přechod vyhlásilo v létě veřejnou zakázku. 
Povodňový plán nemovitosti

Podmínkou pro zařazení do systému 
rozesílání varovných SMS zpráv pro případ 
povodně bude odevzdání aktualizovaného 
povodňového plánu nemovitosti. Vlast-
níci pozemků a staveb, které se nacházejí 
v záplavovém území, jsou povinni mít pro 
svou vlastní potřebu a pro potřebu součin-
nosti s povodňovým orgánem zpracované 
povodňové plány, a to dle ustanovení 
§ 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění. Při nesplnění zákonné 
povinnosti mít zpracovaný povodňový plán 
nemovitosti hrozí finanční postih až do 
výše 100 000 Kč. O této povinnosti jsme již 
veřejnost opakovaně informovali, naposledy 
v Novinách Prahy 16 č. 2/2013 a na webových 
stránkách Městské části Praha 16. 

I v případě povodňového plánu nemo-
vitosti je snahou radotínské radnice být 
co nejvíce nápomocna svým občanům, 
a tak byl vytvořen vzorový formulář, který 
naleznete v elektronické podobě na webo-
vých stránkách www.praha16.eu v sekci 
Městská část – Bezpečnost a krizové řízení. 
V tištěné podobě je formulář k dispozici na 
podatelně Úřadu městské části Praha 16 
v ulici Václava Balého 23/3. V tomto for-
muláři budou mít občané možnost uvést 
až tři telefonní čísla, na která budou moci 
dostávat varovné SMS zprávy.

Jako nadstandardní varianta je pro 
obyvatele Radotína nabízena seniorům od 
75 let a handicapovaným možnost využít 
nové služby Mobilní radnice (viz další člá-
nek na této straně NP16), při jejímž využití 
přijde pracovník Úseku krizového řízení 
a vymáhání pohledávek Kanceláře úřadu 
k občanovi až domů, poradí mu a pomůže 
s vyplněním formuláře.        
Zabezpečení při řešení mimořádných 
událostí 

Z technické stránky chodu Povodňové 
komise Radotín v červnu 2013 se jako 
nejpotřebnější ukázalo neexistující krizové 

centrum, které by bylo vybaveno veškerou 
potřebnou technikou a rovněž v něm byl 
zajištěn chod i v případě výpadku elektrické 
energie. Proto Rada městské části Praha 16 
souhlasila se zřízením krizového centra, a to 
jako další formy využití zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice. 

Díky pracovní skupině Povodňové komi-
se Radotín a Krizového štábu MČ Praha 16 
je nyní po technické stránce tento prostor 
připraven téměř okamžitě poskytnout zá-
zemí pro řešení nejen povodní, ale i dalších 
možných krizových situací vzniklých na 
území Radotína. Místnost je vybavena ser-
verem, na němž jsou uložena klíčová data 
pro krizové orgány, dále například poštov-
ním serverem, vše je připojeno k počítačové 
síti úřadu a zajištěno proti krátkodobému 
výpadku elektrického proudu. Dalším 
vybavením je televize a pevně zabudovaný 
projektor, obě zařízení jsou připravena 
k vzájemnému propojení obrazu a promíta-
ní TV signálu/obrazovky PC/disku DVD, je 
zde vyřešen i přístup k internetu v několika 
stupních zabezpečení. V současné době je 
počítáno i s dlouhodobým výpadkem elek-
trického proudu a probíhá výběr vhodného 
náhradního zdroje elektrické energie. 

Dalším z kroků bylo navýšení počtu 
členů a spolupracovníků obou klíčových 
krizových orgánů MČ Praha 16 a nově 
bylo mj. ustaveno a personálně obsazeno 
10 pracovních skupin Povodňové komise 
Radotín pokrývajících celou škálu potřeb.

Materiálně se podařilo vytvořit a zpra-
covat mapové podklady zátopového území 
pro potřeby povodňové komise, dovybavit 
členy Povodňové komise Radotín a Krizo-
vého štábu Městské části Praha 16, a to od 
identifikačních průkazů členů přes označené 
reflexní ochranné oblečení a vesty, označení 
služebních vozidel až po vytyčovací pásky. 
Nově k vybavení přibyly například svítilny, 
megafony, vysílačky, ale i mobilní telefony 
(z důvodu možnosti dovolat se na nově zří-
zené krizové linky) a zřízeny byly i krizové 
e-mailové účty. Telefonní čísla i e-mail bu-
dou vždy aktivovány automaticky v případě 
hrozící či nastalé mimořádné události. 

   Služby (agendy) zahrnuté do projektu Mobilní radnice 
»  agenda ověřování 
»  místní poplatky ze psů
»  zábory veřejného prostranství
»  poradenství a pomoc při stěhování do domů s pečovatelskou službou
» agendy evidence obyvatel a osobních dokladů (občanské průkazy)
»  sociální poradenství (dávky, pěstounská péče, sociálně právní ochrana  
    dětí, veřejný opatrovník)
»  pomoc při žádání o sociální dávky na Úřad práce ČR 
»  poradenství pro stavebníky
»  vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce postižené na zdraví
»  vydání rybářského lístku
»  kácení dřevin rostoucích mimo les (poradenství a pomoc při vyplnění 
    žádosti)
»  povodňové plány nemovitostí
»  ubytování v Rekreačním zařízení v Chrobolech

    »  agenda pronájmu hrobových míst

Projekt Mobilní radnice startuje

Kde službu vyžádat
Kancelář úřadu ÚMČ Praha 16
pracoviště náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
kancelář č. 17
kontaktní osoby: Kateřina Drmlová, 
Ing. Pavel Jirásek, Bc. Petra Mrázková
telefon: 234 128 201   
e-mail: mobilniradnice@praha16.eu

Radotínská radnice opět po roce na-
bídla občanům a podnikatelům v regionu 
Prahy 16 možnost zúčastnit se elektronické 
aukce a dosáhnout tak výhodnějších cen 
elektřiny a zemního plynu, než jaké jsou 
běžné nabídky nejen hlavních, ale dokonce 
i alternativních dodavatelů. Další úspory 
čekají díky e-aukci i samotnou radnici.

Aukce byla opět uspořádána Městskou 
částí Praha 16 ve spolupráci se společnos-
tí eCENTRE a úspory jsou, přes loňské 
i letošní zlevnění u velkých dodavatelů, 
opět velmi významné. Všichni přihlášení 
dosáhnou díky aukci úsporu nákladů, a to 
u obou soutěžených komodit. V případě 
elektřiny dosahuje průměrná úspora 
16,49 %, u plynu je to dokonce 26,46 %. 
Pokud úsporu vyjádříme finančně, tak 
účastníci 2. e-aukce ušetří za 2 roky od-
běrů od vítězného dodavatele v průměru 

více než 3500 Kč na elektřině a více než 
7700 Kč na plynu, a to za každé odběrné 
místo.

Připomeňme ještě, že díky loňské 
1. elektronické aukci v našem regionu 
ušetřily domácnosti u elektřiny průměrně 
30,84 % a u zemního plynu v průmě-
ru 22,17 %. U podnikatelů bylo vloni dosa-
ženo neuvěřitelné průměrné úspory u elek-
třiny přes 50 % a u plynu okolo 20 %.

Vítěznými dodavateli se staly v elektrické 
energii společnost RIGHT POWER ENER-
GY, s.r.o., a v zemním plynu společnost 
SPP CZ, a.s. (ta je členem Slovenského ply-
nárenského průmyslu).

Pro zúčastněné občany i podnikatele byly 
nové smlouvy o dodávkách daných komodit 
připraveny k podpisu dne 8. září, jak jsme 
informovali na webových stránkách MČ, 
a účastníci byli jednotlivě kontaktováni. 

V případě jakýchkoli dotazů či požadavku 
na náhradní termín schůzky je možné kon-
taktovat organizátora Ing. Jana Gebauera
(e-mail: jan.gebauer@partnerecentre.cz,
tel.: 724 878 800).

A na další úspory se těší i samotná radni-
ce. „Městské části Praha 16 se v příštím roce 
podaří ušetřit na elektrické energii dalších 
zhruba 51 tisíc korun bez DPH oproti ce-
nám z letošního roku, a to díky pružnému 
reagování a další elektronické aukci usku-
tečněné v letních měsících,“ říká radotínský 
starosta Mgr. Karel Hanzlík.   

Navíc oproti loňsku, kdy se městská 
část poprvé zapojila do e-aukce na do-
dávky elektřiny, bude jednodušší i admi-
nistrativa, protože vítězným dodavatelem 
se stal opět Amper Market, a.s. Jen pro 
srovnání, kdyby radnice neřešila ceny 
energií a zůstala u dominantního pražské-
ho dodavatele, při standardních cenách 
by úhrada byla vyšší o cca 150 000 Kč bez 
DPH za rok.

2. e-aukce pro občany a podnikatele

úřadu při vyřizování svých záležitostí. 
Od 15. září 2014 začne služba fun-

govat a je zacílena na handicapované 
občany (ZTP) a osoby 75leté a starší, 
a to v první fázi pouze pro území Ra-
dotína. Koncem roku 2014 bude dosa-
vadní provoz vyhodnocen a rozhodne 
se o jeho úspěšnosti a otázce dalšího 
rozšíření na širší skupinu osob nebo 
na území dalších městských částí (zde 
by však podmínkou byla jasná pravi-
dla spolupráce s místními radnicemi).

Služba bude v této fázi zajišťována 
bez pořízení speciálních mobilních 
pracovišť (např. automobily s připoje-
ním k firemní síti/internetem), pouze 
s využitím stávajícího vozového parku.

„Podobnou službu již některé rad-
nice v republice mají, ale většinou v ní 
zajišťují pouze nejzákladnější infor-
mační a poradenské služby. My jsme 
se vydali jinou, složitější cestou. Do 
terénu za lidmi vždy vyrazí plně kva-
lifikovaný pracovník příslušného pra-
coviště znalý odborné problematiky,“ 
říká starosta Městské části Praha 16 
Mgr. Karel Hanzlík. 

Pracovník na místě občanovi poradí, 
jak si konkrétní záležitost vyřídit, jaké 
doklady či dokumenty jsou potřeba. 
„V případě některých vybraných agend 
dokonce bude možné celou záležitost 
vyřídit na místě hned při první návště-
vě, případně se úředník vrátí po vyříze-

ní věci na úřadě. Takováto služba bude 
pro seniory i tělesně postižené z Rado-
tína velkým přínosem,“ věří tajemník 

Úřadu městské části Praha 16 Ing. Pavel 
Jirásek, který je duchovním otcem myš-
lenky a současně odpovědnou osobou 
za přípravu a realizaci celého projektu. 
„Od radikálních úsporných opatření 
včetně reorganizace realizované v roce 
2007 a zásadního rozšíření úředních 
hodin ÚMČ od května 2011 je to třetí 
významný krok, kterým se radnice 
snaží být na jednu stranu maximálně 
úspornou, na druhou však neustále 
rozšiřovat své služby a vycházet vstříc 
potřebám občanů,“ dodává Jirásek.

V první fázi je do této novinky 
zahrnuto 13 konkrétních činností 
(agend) zajišťovaných Úřadem měst-
ské části Praha 16 a jedna agenda, kte-
rou mají na starosti Technické služby 
Praha - Radotín. 


