
        UKRYTÍ OBYVATELSTVA
• dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavate, kteří orga-

nizují  nebo zajišťují ukrytí
• informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte na Úřadu městské 
části Praha 16 (úsek krizového řízení) nebo u svého zaměstnavatele
• před odchodem do úkrytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a
dodržte zásady pro opuštění bytu
• pokud nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt, můžete si upravit svépo-
mocí prostory ve vhodných částech bytu nebo obytného domu jako improvi-
zovaný úkryt

CHOVÁNÍ  OBYVATEL  V ÚKRYTECH
• chovejte se ukázněně a řiďte se úkrytovým řádem a pokyny obsluhy úkrytu
• neplýtvejte vodou a potravinami
• udržujte pořádek a čistotu
• zbytečně nepřecházejte, nehlučte a hlasitě nehovořte
• za všech okolností se chovejte klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhejte
• nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň a elektrické vařiče
        PŘÍPRAVA  IMPROVIZOVANÉHO  ÚKRYTU
•      vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který  
umožní improvizované ukrytí, vhodnými  prostory jsou sklepy s klenutými 
nebo železobetonovými stropy, silnými   obvodovými zdmi, pokud možno 
s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů, pro případ úniku ne-
bez pečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru úniku nebezpečné
látky
•      oblepte veškeré spáry lepící páskou a ochranu proti možnému zranění
střepinami zabezpečte  přelepením skla nebo jejich překrytím
•     u rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem, 
např. prkna, cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy podpí-
rání stropů vzpěrami 

vjezdu. Neukázněné řidiče vůbec ne-
zajímají zákazové dopravní značky, 
např. dopravní značka B28 „zákaz 
zastavení“.
  Spoluprá-
ce s Policií 
ČR a ÚMČ 
Z b r a s l a v 
je na vel-
m i  d o b r é 
ú r o v n i . 
Ale stále je 
samozřejmě 
co vylep-
šovat. Je 
nutné  navázat větší kontakt s obča-
ny, aby občané neměli představu, že 
městská policie jen rozdává parkovací 
lístky a tzv. „botičky“. Občané  by si 
v dnešní době měli více všímat svého 
okolí a zjištěné závady zavolat na slu-
žebnu městské policie nebo v nutných 
případech na linku 156.

Okrsek Zbraslav Záběhlice
Za okrsek Záběhlice odpovídá 
strážník okrskář Josef Volf. Jedná 
se o lokalitu spodní části Zbraslavi, 
ulice Žitavského, levý břeh Vltavy 
až po chatovou osadu Strnady. Tel.: 
257 000 877, mobil: 777 156 656, 
mail.: zbraslav.p5@c-box.cz

  Ve veřejném pořádku je velmi váž-
ným problémem zakládání „černých 
skládek“ a „vraků vozidel“ na pozem-
ních komunikacích a kolem chatové 
osady Strnady. Dalším problémem 
je vandalství v lesoparku Belveder. 
Vandalům překážejí odpadkové koše 
a lavičky. Tento problém se snažím 
eliminovat častými kontrolami lo-
kality.
  Nešvarem na úseku dopravy je 
parkování nezodpovědných řidičů 
na chodníku a nedodržování zákazu 

V prosinci a lednu probíhal dopravní 
průzkum na linkách 204 a 244, a to 
v souvislosti se žádostí Městské části 
Praha 16 o prověření využívání těch-
to autobusů cestujícími a možností 
posílení linky 244 (viz Noviny Prahy 
16 č. 12/2004). Průzkum prováděl 
Regionální organizátor Pražské inte-
grované dopravy (ROPID) a jeho zá-
věrem bylo, že vytíženost jednotlivých 
spojů obou linek je optimální, tedy že 
není možné potvrdit domněnku, že 
by bylo vozové spojení nedostatečné. 
Z tohoto důvodu se nebude ani jedna 
z linek posilovat. ROPID dále zjistil, 
že nejvyšší vytíženost autobusu 244 
ze Smíchovského nádraží je v době 
mezi 6.00 a 7.00 hod., kdy je spojení 
do lokality Přeštínská – Výpadová ne-
dostatečné. Na základě tohoto závěru 
vyjíždí první ranní spoj linky 204 od 
6. března o 15 minut později (7.13 
hod.) a dojde tak ke zlepšení doprav-
ní obslužnosti výše uvedené oblasti 
v ranní přepravní špičce.  
Vlajka pro Tibet. V roce 1996 se Če
ská republika připojila k celosvětové 
akci Vlajka pro Tibet, která vznikla 
v polovině devadesátých let v západní 
Evropě. Měla připomenout násilné 
potlačení tibetského povstání ve 
Lhase v roce 1959. 
  Stejně jako v předchozích letech, 
z avlá l a  10 .  b ř ez na  le t o šn í ho  ro
ku tibetská vlajka na budovách 
městských a obecních úřadů po celém 

světě jako přímé vyjádření podpory 
zemi, kde jsou již několik desítek 
let porušována základní lidská práva 
a opakovaně uplatňovány metody 
násilného potlačování svobody. 
   Jen pro informaci, v prvním roce 
konání této akce, v  roce 1996, 
vyvěsila tibetskou vlajku pouhá čtyři 
česká města, v loňském roce to již 
bylo 239 radnic. Na území správního 
obvodu Praha 16 se k akci připojil 
Radotín, Lipence a Zbraslav.
Pražské vodovody a kanalizace upo-
zorňují na výluku vodovodu ve čtvr-
tek 24.3.2005 od 8.00 do 19.30 hod. 
v radotínských ulicích Hadravská, 
Na Výšince (celé ulice) a na náměstí 
Osvoboditelů (čp. 5, 6, 7, 44, 748, 
1367 – mateřská škola, 1368 – zvlášt-
ní škola, ZUŠ, Petrklíč). Důvodem 
odstávky je připojení nového vodo-
vodu DN110 a zrušení stávajícího 
vodovodu. 
Z jednání Zastupitelstva Městské 
části Praha - Lipence. ZMČ na svém 
jednání 17.1.2005  mimo jiné schváli-
lo rozpočet městské části na rok 2005 
po doplnění s příjmy 9 498 500 Kč, 
výdaji 6 390 500 Kč a fi nancováním 
ve výši 3 108 000 Kč. Dále ZMČ 
schválilo ceník vodného a stočného 
na rok 2005 s cenou 37,32 Kč za 1 m3 
bez DPH (39,19 Kč za 1 m3 vč. DPH), 
z toho vodné 22,74 Kč za 1 m3 (23,88 
Kč za 1 m3 vč. DPH), stočné 14,58 Kč 
za 1 m3, (15,31 Kč za 1 m3 vč. DPH); 
platnost cen od 1.1.2005.

Zastupitelstvo MČ Praha 16 se bude 
konat dne 30.3.2005 v 17.00 hod. v 
KS Koruna.

U následujících otázek označte křížkem Vámi vybrané odpovědi. 
                                          

1.  Považujete sociální služby za důležitou součást společenského života?
  Ano                     Ne

2. Využíváte Vy nebo blízká, či známá osoba některou ze sociálních služeb?

    Ano - jakou.................................................................................
...........................................................................................................  
         Ne - proč...................................................................................           
.........................................................................................................................

3. Jste spokojen(a) s kvalitou a rozsahem poskytovaných, či Vámi 
využívaných sociálních služeb?

                  Ano  - proč..................................................................................  

.......................................................................................................................

                     Ne -  proč..............................................................................
.............................................................................................................

4.    Co by bylo dobré, dle Vašeho mínění, řešit nebo zlepšit v sociálních    
s     službách?

                         Nic, nemám připomínky

                      Náměty, připomínky, stížnosti………………………………
    ……………………………………………………………………………...
       …………………………………………………………………………….…

5. Jste ochoten, ochotna na sociální služby fi nančně přispívat?

            Ano                     Ne

6.     Jste  muž              žena                                 věk…………........................

7. Měl(a) byste zájem aktivně se podílet na plánování sociálních služeb? 

          Ano – kontakt………………………………………………….......

......................................................................................................................
                  Ne......................................................................................................

Vyplněný dotazník odevzdejte laskavě do 15. dubna t.r. na úřadě 
Vaší městské části nebo na sociálním odboru v Praze 16 (Radotíně).
Děkujeme za vyplnění

Vážení občané,
v souvislosti se zahájením práce na projektu KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
sociálních služeb na naší městské části (Lipence, Lochkov, Velká Chuchle, 
Praha 16, Zbraslav) si Vás dovolujeme požádat o vyplnění následujícího 
dotazníku. Získané informace pomohou ke zlepšení kvality stávajících 
sociálních služeb a budou sloužit výhradně pro potřeby realizátorů projektů. 
Dotazník je anonymní.

     

   Komunální odpad je veškerý odpad, který produkují fyzické osoby na území 
obce. Obec má ze zákona povinnost zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění, vy-
užívání a odstraňování  (dle § 4 písm. b zákona č. 185/2001 Sb.).
   V roce 1996 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy „Projekt hospo-
daření s odpady“ (usnesení č. 47 ze dne 16.1.1996). Realizace tohoto projektu 
probíhá od roku 1998, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního 
odpadu, spočívající v třídění na následující druhy:

• papír a lepenka 
• sklo směsné
• plasty směsné 
• objemný odpad 
• směsný odpad 
• nebezpečný odpad
• kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnický odpad, od-

pad z údržby zeleně, dřevěný odpad, pneumatiky
   Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad na místech 
k tomu určených a odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a 
odstraňování podle systému zavedeného obcí (dle § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.).
Směsný odpad:
do směsného odpadu nikdy nevhazujeme nebezpečné odpady, nepatří sem ani 
využitelné odpady (např. papír, sklo, plasty).
   Poplatek za komunální odpad, respektive výše poplatku za složku směsného 
odpadu v roce 2005, je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005 Sb., kte-
rá nabyla účinnosti 1.2.2005.
   Vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“), ohlašo-
vací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území 
hlavního města Prahy.
   Plátce poplatku uhradí poplatek ve dvou splátkách v termínech splatnosti 
podle následující tabulky: 

   Výše poplatku za každý i započatý měsíc se stanoví podle počtu, objemu a 
frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku. Tyto údaje, 
náležitosti rozhodné pro stanovení výše poplatku vyplní plátce v „Prohlášení 
plátce poplatku“.

Zajistit dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je po-
vinností vlastníka nebo správce objektu (dle § 6 písm. a) vyhlášky č. 24/2001 
Sb. HMP). Celkový počet sběrných nádob u jednotlivých nemovitostí je cca 
108 000 ks. Tento odpad je svážen převážně do Spalovny Malešice k energe-
tickému využití. Zbytek je ukládán na skládku směsného odpadu fi rmy A.S.A., 
s.r.o. v Ďáblicích.
   Vyhláška hl. m. Prahy č. 24/2001 Sb., kterou se stanoví systém shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním 
odpadem (vyhláška o odpadech), v platném znění, vymezuje povinnosti fyzic-
kých osob při nakládání s komunálním odpadem a dále také povinnosti fyzic-
kých osob a původců odpadů při nakládání se stavebním odpadem. Ve vyhlášce 
jsou, mimo jiné, vymezeny i základní pojmy při nakládání s komunálními 
odpady.
   Při této příležitosti je třeba upozornit na skutečnost, že:

-  zajištění dostatečného objemu sběrné nádoby je povinností vlastníka objektu      
(dle § 6 písm. a) vyhlášky č. 24/2001 Sb. HMP), přičemž je nutné počítat s mi-
nimálním objemem 28 litrů/osobu a týden;

-  za čistotu v okolí stálého stanoviště těchto nádob odpovídá vlastník objektu   
(dle § 6 písm. e) vyhlášky č. 24/2001 Sb. HMP).
    Svoz směsného odpadu na území svozové oblasti - celého správního obvodu 
Praha 16 je zajištěn příslušnou svozovou společností - Pražskými službami, a.s., 
Praha 6, Proboštská 1, tel: 284 091 525, fax 284 091 525, e-mail prohlaseni3@psas.cz.

 

termín splatnosti Období, za které je poplatek hrazen

do 15. června kalendářního roku od 1. ledna do 30. června

do 15. prosince kalendářního roku od 1. července do 31. prosince 

Poplatek v Kč za měsíc
objem
sběrné
nádoby
v litrech

                                                               četnost obsluhy

1x za 1x za 2x za 3x za 4x za 5x za 6x za 

2 týdny týden Týden týden týden týden týden

70 l 86 153 287 421 555 689 823

80 l 87 154 283 422 555 689 823

110 l 103 186 349 513 675 831 1005

120 l 102 186 335 504 679 802 955

240 l 163 303 586 829 1101 1285 1593

360 l 234 427 792 1156 1536 1908 2281

660 l 425 768 1454 2140 2825 3511 4197

1100 l 592 1068 2001 2952 3892 4550 5737


