Volby do obecních zastupitelstev

ADRESY A KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ÚŘADY, KDE JE MOŽNO
ZÍSKAT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VOLEB
»

Ve dnech 10. a 11. října 2014 budeme volit v komunálních volbách své zástupce – do zastupitelstev svých městských částí a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. V některých částech Prahy
sice současně proběhnou i volby do Senátu, ale městských částí pražské „šestnáctky“ se to netýká.
V minulém vydání Novin Prahy 16 jsme informovali o podmínkách, které musí volič splňovat pro to, aby mohl uplatnit svůj hlas v těchto volbách. Povinností starostů jednotlivých
městských částí je zajistit distribuci hlasovacích lístků (HL) nejpozději 3 dny přede dnem
voleb, tzn. že v úterý 7. října by je měli mít všichni voliči. Jeden hlasovací lístek je pro volby
do zastupitelstva příslušné městské části, druhý do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pokud se
k někomu obálka se dvěma HL nedostane, nevadí, na „jeho“ úřadě mu je rádi vydají. O jejich
vydání pak může každý volič požádat ve své volební místnosti.
Pro každé volené zastupitelstvo je jen jeden HL, na kterém jsou uvedeny všechny kandidující strany a jejich kandidáti. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (je
to uvedeno na HL), může uplatnit všechny, jen několik, nebo žádný. Ať už se volič rozhodne
pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům
podle následujících pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu):
1) Když volič označí jednu stranu a nic jiného – hlas se započte každému kandidátu strany
v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.
2) Když volič označí jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty – hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva
se volí, a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
3) Když volič označí jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo
více stran kromě označené strany) – hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému
kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního
dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem
volených a počtem jednotlivě označených).
4) Když volič označí pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže
strany nebo z různých stran, hlas se započte každému označenému kandidátu.
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty.
Ve všech městských částech se bude volit všech 65 kandidátů do Zastupitelstva hl. m. Prahy, protože na rozdíl od voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2010 tvoří Praha jeden
volební obvod.

KANDIDUJÍCÍ SUBJEKTY
Městská část

Počet členů
zastupitelstva

Praha - Lipence

15

Praha - Lochkov

9

Praha 16 (Radotín)
Praha - Velká
Chuchle
Praha - Zbraslav

15
9
17

Zaregistrované volební strany pro volby
do zastupitelstva MČ
1. Sdružení pro Lipence, sdružení
nezávislých kandidátů, 2. Pro Prahu,
3. ČSSD, 4. DOMOV, 5. ODS
1. Sdružení Lochkov 2014
1. ČSSD, 2. DOMOV, 3. TOP 09, 4. ODS,
5. KSČM, 6. Otevřeme Radotín
1. DOMOV, 2. TOP 09, 3. ČSSD,
4. Pro Prahu, 5. KSČM,
6. Chucheláci trochu jinak, 7. ODS
1. ČSSD, 2. Nezávislí, 3. ODS, 4. 100PRO
Zbraslav, 5. DOMOV, 6. TOP 09, 7.
KSČM, 8. ANO 2011

Kdo může volit?
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě v dodatku stálého seznamu voličů.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do
volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem,
nebo platným občanským průkazem.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do
přenosné volební schránky hlasovat.
Doporučujeme všem voličům zkontrolovat platnost svého občanského průkazu, zejména
jeho platnost v době voleb. Pro ty občany, kteří zjistí, že občanský průkaz v době voleb pozbude
platnosti, bude otevřeno pracoviště Úřadu městské části Praha 16, Oddělení evidence obyvatel
a osobních dokladů Odboru občansko správního, na náměstí Osvoboditelů 21/2a v Radotíně,
kde mohou požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. Ten jim bude
na počkání vystaven, avšak s dobou platnosti pouze jednoho roku. Je třeba přinést s sebou
stávající občanský průkaz, dvě shodné fotografie ze současné doby. Dále doporučujeme vzít
s sebou rodný list a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých
hodností předložte příslušné diplomy. V případě ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu platí výše uvedené a je nutné uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.
Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na tel. číslech 234 128 245,
234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evidence obyvatel a osobních
dokladů ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

Pražské stavební předpisy
Pod názvem Pražské stavební předpisy
schválila 16. července Rada hlavního města
Prahy nový prováděcí předpis ke stavebnímu
zákonu. Počínaje 1. říjnem 2014 tak nahradí
doposud účinnou vyhlášku č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.
Na celostátní úrovni jsou požadavky na
výstavbu stanoveny dvěma vyhláškami,
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a vyhláškou
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby. Tyto vyhlášky v Praze neplatí,
stavební zákon zmocňuje hlavní město
Prahu vydat v přenesené působnosti vlastní obecné požadavky na využívání území
a technické požadavky na stavby.
Pražské stavební předpisy zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jak je uvedeno v odůvodnění návrhu no-

vých stavebních předpisů, cílem nové právní
úpravy je město urbánní (takové, které má
obecně městský charakter a nabízí adekvátní
množství služeb a vybavenosti), kompaktní
(takové, které dobře využívá své pozemky
a zbytečně nezastavuje volnou krajinu) a zelené (takové, které nabízí svým obyvatelům
dostatek veřejných zahrad a parků a které
chrání a rozvíjí svou volnou krajinu).
Struktura Pražských stavebních předpisů
odpovídá struktuře stavebního zákona.
Nejprve jsou uvedeny obecné požadavky
na uspořádání území, následují požadavky na vymezování a standard veřejných
prostranství, parcelaci a umisťování staveb.
Dále jsou uvedeny požadavky pro povolování a užívání staveb a na závěr jsou obsaženy požadavky specifických typů staveb
(stavby pro rodinnou rekreaci a zahrádkářské osady, stavby pro zemědělství, stavby

»
»
»

»

Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, Mgr. Jiannis Georgiou, DiS., tel.: 234 128 240,
Bc. Ondřej Nachtigal, tel.: 234 128 242, e-mail: spravni@praha16.eu,
Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha-Lipence,
tajemnice Hana Schwarzová, tel.: 257 924 350, e-mail: schwarzova@mclipence.cz,
Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, Praha-Lochkov, tajemnice Bc. Vladimíra Schwabová, tel.: 257 811 836, e-mail: urad@praha-lochkov.cz,
Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262, Praha-Velká
Chuchle, Sekretariát, Odbor vnitřní správy a soc. věcí, pokladna, Jana Černá,
tel.: 257 940 326, e-mail: cerna@chuchle.cz,
Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, vedoucí odboru Kancelář starosty
Ing. Ivana Kohoutová, tel.: 257 111 817, e-mail: ivana.kohoutova@mc-zbraslav.cz,
Marta Spáčilová, asistentka, tel.: 257 111 834, e-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI – UMÍSTĚNÍ A KONTAKTY
MČ Praha-Lipence
Volební okrsek č. 39001 – Základní škola Lipence, Černošická 168, tel.: 724 189 008.
MČ Praha-Lochkov
Volební okrsek č. 40001 – zasedací místnost Úřadu MČ, Za Ovčínem 1, tel.: 724 305 268.
MČ Praha 16 (Radotín)
Volební okrsek č. 16001 - Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c,
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or.
lichá 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská - č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky,
U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady, tel.: 702 279 091.
Volební okrsek č. 16002 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, náměstí Osvoboditelů - stará zástavba u parku,
Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická, tel.: 702 279 092.
Volební okrsek č. 16003 - Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9,
pro voliče bydlící v oblasti Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická, tel.: 702 280 845.
Volební okrsek č. 16004 - Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny,
Loučanská 1112/3,
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo
náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská,
Macháčkova, Na Rymáni, náměstí Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova, tel.: 702 279 040.
Volební okrsek č. 16005 - Jazyková škola Channel Crossings, Vrážská 238/8,
pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická,
Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku,
Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická, tel.: 702 279 041.
Volební okrsek č. 16006 - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15,
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné, Kalabisova,
K Višňovce, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná,
Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č. ev. 2141, Strunkovská, Topasová,
U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová, tel.: 702 279 042.
Volební okrsek č. 16007 - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2,
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová,
Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17 a 2-24 včetně č. ev. 2098 (stará zástavba),
Na Říháku, Prvomájová - mezi č. or. 18-36 a 11-47, Strážovská – mezi č. or. 8-56 a 19-61,
Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a 6-22, U Vápenky, Vykoukových, tel.: 702 279 043.
Volební okrsek č. 16008 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba),
Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová zástavba),
tel.: 702 279 093.
MČ Praha-Velká Chuchle
Volební okrsek č. 54001 – ZŠ Charlotty Masarykové – učebna 2. A
(přízemí nové přístavby), Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 602 200 832.
Volební okrsek č. 54002 – ZŠ Charlotty Masarykové – učebna 2. B
(přízemí nové přístavby), Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 774 648 952.
Volební okrsek č. 54003 – Učebna v 1. patře Safiny, V Lázních 1, tel.: 774 123 099.
MČ Praha-Zbraslav
Volební okrsek č. 56001 – Základní škola, Hauptova 591, tel.: 734 159 649.
Volební okrsek č. 56002 – Hasičská zbrojnice, Žitavského 571, tel.: 734 159 650.
Volební okrsek č. 56003 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 651.
Volební okrsek č. 56004 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Žabovřeská 250, tel.: 734 159 652.
Volební okrsek č. 56005 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Žabovřeská 250, tel.: 734 159 653.
Volební okrsek č. 56006 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 654.
Volební okrsek č. 56007 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 655.
Volební okrsek č. 56008 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 656.
Volební okrsek č. 56009 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 657.
Volební okrsek č. 56010 – Objekt čp. 125, Lahovičky, Strakonická ul., tel.: 734 159 658.

a zařízení pro reklamu a informace).
Z požadavků na umisťování staveb můžeme zdůraznit následující.
Pro posouzení stavby a pro ověření vzájemných vztahů mezi budovami Pražské
stavební předpisy stanovují tři základní
atributy: uliční čára, stavební čára a regulovaná výška budovy, které budou definovány
v územních a regulačních plánech.
Je stanoven požadavek povinného odstupu od hranice pozemku pro případy, kdy
stavby mezi sebou vytvářejí volný prostor.
Základní požadavek na odstupy budov
je stanoven tzv. odstupovým úhlem, který
chrání stávající zástavbu před nepřiměřeným zastíněním navrhovanými budovami.
Je stanoven systém výpočtu kapacit parkování. Pro stavby je stanoven minimální
požadovaný a maximální přípustný počet
stání. Základní počty stání pro jednotlivé
účely užívání stanoví příloha č. 2 Pražských
stavebních předpisů.
Změnou oproti celostátní vyhlášce je

omezení obecného odkazování na normové
hodnoty. Pražské stavební předpisy v příloze
č. 1 stanovují konkrétní požadavky na stavby
a zároveň v předpisu zavádí odkazy na vybrané normy tak, aby bylo jasné, které vybrané
technické požadavky norem mají být splněny.
Z některých ustanovení Pražských stavebních předpisů lze za podmínek stanovených
ve stavebním zákoně povolit výjimku.
Předpis v závěru obsahuje přechodná
ustanovení, ze kterých vyplývá, že je-li dokumentace nebo projektová dokumentace
zpracována přede dnem nabytí účinnosti
nařízení, bude stavebním úřadem posouzena podle dosavadní právní úpravy (podle
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy). Dokumentaci, kterou má stavebník již zpracovanou a projednanou, nemusí přepracovávat.
Pro názorné vysvětlení jednotlivých ustanovení bylo spolu s předpisem připraveno
rozsáhlé odůvodnění, podrobně komentující jednotlivá ustanovení včetně grafických
vyobrazení.

Vítání občánků. Městská část Praha 16
pořádá dne 2. října 2014 slavnostní akci
„Vítání nejmenších občánků Radotína“. Na
ni budou pozvány děti, které se narodily
v období od února do července 2014. Děti
budou uvítány jako noví občánci města Radotína a budou jim předány pamětní knihy
s dárečky a květinou pro maminku. V dopoledních hodinách bude z důvodu této
akce zcela uzavřeno pracoviště matrik Odboru občansko správního ÚMČ Praha 16
na adrese Václava Balého 23/3 v Radotíně.
O službu CzechPOINT a ověřování je v této době možné požádat na Odboru živnostenském ÚMČ Praha 16 na adrese náměstí
Osvoboditelů 21/2a a dále také na pobočkách České pošty, s.p.
Majitelů m č t y ř nohých mi láčk ů .
31.8.2014 byl posledním dnem k zaplacení
druhé splátky místního poplatku ze psů
za letošní rok. Sazby a splatnost místního
poplatku ze psů stanovuje obecně závazná
vyhláška č. 23/2003 Sb. hlavního města
Prahy, v platném znění. Tato druhá splátka
se týká majitelů psů, kteří bydlí v obytných
domech a splátka činí 1500 Kč/rok. V případě obyvatel Radotína se poplatek platí
hotově v pokladně Úřadu městské části
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a
(dveře č. 1), poštovní poukázkou prostřednictvím pošty nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-2000861379/0800
vedený u České spořitelny, a.s. K identifikaci platby je nutno použít variabilní
symbol přidělený správcem poplatku.
Stále se najdou i takoví majitelé psů, kteří
nemají zaplacený místní poplatek, který
byl splatný do 31. března 2014. Těmto zapomnětlivým majitelům byly již odeslány
platební výměry, a pokud poplatek přesto
neuhradí, bude následovat vymáhání pohledávek a předání exekutorovi.
Na P+R se vrací rezidenti. Na základě vyhodnocení nového režimu užívání městského parkoviště P + R v Prvomájové ulici
a studie dopravy v klidu v centru Radotína
dochází od září k opětovné změně v režimu užívání tohoto odstavného parkoviště.
20 z 57 zdejších parkovacích míst je opět
vyčleněno pro rezidenty. Tato úprava byla
zvolena i proto, že navzdory rozsáhlé webové a letákové kampani nebylo během
posledních měsíců parkoviště plně využíváno. Žádné z vyčleněných rezidenčních
míst však již není volné. Technická správa
komunikací hl. m. Prahy totiž s jejich nabídkou nejprve oslovila ty, s nimiž byla
původní smlouva rozvázána. Kapacitu je
proto v současné době naplněna.
Zateplování bytových objektů v Radotíně.
V právě probíhající etapě dostávají nový
plášť, včetně zateplené střechy, obecní
domy čp. 1065 až 1068 v ulici Sídliště
(řada kolem Karlické). Veškeré práce
provádí firma Xedos s.r.o., která zvítězila
v červnovém výběrovém řízení. Do tohoto
výběru se přihlásilo třináct firem, vybrána
byla nabídka s nejnižší cenou – ta činila
3,98 milionu Kč. Nejprve dostane teplý kabát severní stěna směrem ke Karlické ulici.
Na jižní části domu se začne pracovat až
po vyhnízdění zdejších jiřiček. Termín pro
dokončení celé stavby je posledního listopadu, firma však doufá, že se jí podaří vše
zcela hotové předat investorovi, tedy městské části, o něco dříve. A jak budou domy
s novou fasádou vypadat? Stejně, jako již
dokončené budovy čp. 1061 až 1063, barevné provedení bylo zvoleno totožné.

Centrum Radotín
Naposledy jsme o projektu Centra Radotín informovali po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi MČ Praha 16 a firmou
VCES Property Development a.s. v lednu
letošního roku.
Dodatek s uvedenou firmou, která je
developerem stavby, byl na mimořádném
zastupitelstvu Městské části Praha 16 jednohlasně schválen 21. července 2014. V původní
smlouvě byla výstavba obchodní třídy spojena
se stavbou etapy A, ale ukázalo se, že je třeba
ji spojit s úpravou křižovatky pod Korunou,
proto se „třída“ vyjmula z první etapy.
Během října bude podána na stavební
úřad dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí pro etapu A Centra Radotín, tj.
pro bytovou zástavbu za ulicí Na Betonce. Součástí toho bude výstavba nového
parkoviště na začátku budoucí obchodní
třídy (v prostoru mezi kotelnou a obslužnou
komunikací za OD Albert). „Důležitou prioritou v rámci výstavby Centra je pro nás zachování stávajícího počtu parkovacích míst
pro rezidenty, eventuálně i příprava systému
řešení dopravy v klidu v souladu s platnou
legislativou, ve kterém budou zvýhodněni
spoluobčané žijící v lokalitě náměstí Osvoboditelů a přilehlých ulic,“ uvedl starosta
Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.
Předpoklad zahájení výstavby první části
(etapa A) je druhá polovina roku 2015.

