Krizový plán MČ Praha 16
Druhým aktualizovaným stěžejním
dokumentem Městské části Praha 16
v oblasti krizového
řízení je Krizový plán MČ Praha 16
schválený Bezpečnostní radou správního
obvodu Praha 16 v prosinci 2012.
Celou oblast krizového řízení upravuje několik zákonů, přičemž zákon
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový
zákon), který byl novelizován s účinností od 1. ledna 2011, se přímo dotýká
zpracování krizového plánu. Jednou
z dalších změn, které se v této novele
promítly, je změna osoby zpracovatele
krizového plánu, kdy tato povinnost
byla přenesena na bedra Hasičského
záchranného sboru hlavního města
Prahy ve spolupráci s Magistrátem
hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha 16 (pro celý správní
obvod Praha 16). K tomuto se vázala
i zákonná povinnost projednat Krizový
plán Městské části Praha 16 v Bezpečnostní radě správního obvodu Praha 16
do konce roku 2012. Krizový plán byl
předložen členům jak Bezpečnostní
rady správního obvodu Prahy 16, tak
i Krizového štábu Městské části Praha 16.
Po proběhlém připomínkovém řízení byl Krizový plán Městské části Praha 16 schválen na jednání Bezpečnostní rady správního obvodu Prahy 16
dne 3. prosince 2012.
Co je krizový plán?
Krizový plán je základním plánovacím dokumentem obsahující souhrn
krizových opatření a postupu řešení krizových situací a jeho účelem je vytvořit
podmínky pro zajištění připraveností na
krizové situace. Zjednodušeně řečeno
tedy jde o „kuchařku“ pro samosprávu,
ale třeba i pro jednotlivá ministerstva
či vládu ČR, jak postupovat v krizových situacích (tou může být například
i povodeň většího rozsahu s nutností
evakuovat obyvatelstvo s následným
ubytováním a poskytnutím základních
potřeb evakuovaných). A právě takové
možné situace jsou podrobně rozpracovány v operativní části v typových
plánech Krizového plánu MČ Praha 16,
a to pro celý správní obvod Praha 16.
Obsah dokumentu
Náležitosti a rozpracování krizového plánu upravuje nařízení vlády
č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8
a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v plat-

ném znění. Dokument se dle tohoto
nařízení vlády (§ 15-16) skládá ze
základní, operativní a pomocné části.
K jednotnému postupu při zpracování
slouží Metodika zpracování krizových
plánů, která stanoví obsahové vymezení náležitostí a další podrobnosti.
Základní část obsahuje například
charakteristiku organizace krizového
řízení, přehled možných zdrojů rizik
a analýzu ohrožení. Součástí operativní části je například přehled krizových
opatření a způsob zajištění jejich provedení, rozpracování typových plánů
na postup při řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací. V pomocné části jsou obsaženy geografické
podklady, zásady s manipulací s krizovým plánem a přehled právních
předpisů využitelných při přípravě na
krizové situace a jejich řešení.
Úplné znění všeho, co jednotlivé
části krizového plánu obsahují, je
možné dohledat ve výše uvedeném nařízení vlády, které také upravuje obsah
činnosti a složení bezpečnostních rad
a krizových štábů.
Bezpečnostní rada
Zde stojí za zmínku, že Bezpečnostní
rada správního obvodu Praha 16 je tvořena zástupci jednotlivých samospráv
(starosty městských částí Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle a Praha-Zbraslav), tajemníkem Úřadu
městské části Praha 16, 1. zástupcem
starosty Městské části Praha 16 a dále zástupci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky,
Městské policie hlavního města Prahy
a Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Radotín. V jejím čele stojí předseda,
starosta Městské části Praha 16.
V podmínkách správního obvodu
Praha 16 má každá jednotlivá městská
část svůj krizový štáb ve valné většině
shodný se složením povodňové komise.
Krizový plán se aktualizuje ve
čtyřletých cyklech od jeho schválení.
Dojde-li ke změně, která má významný dopad na obsah krizového plánu,
provádí se aktualizace bezodkladně.
Vzhledem k významu a závažnosti
tématu budeme i v příštích vydáních
Novin Prahy 16 této oblasti věnovat
pozornost a přinášet návody, jak se zachovat jako občan v případě konkrétní
krizové situace.
Podrobnější informace lze také
získat na stránkách www.praha16.eu
v sekci Městská část – Bezpečnost
a krizové řízení

Přes zákaz řídil dál

V úterý 22. ledna v 15.45 hod. zpozorovala autohlídka Městské policie
hl. m. Prahy (MP) při běžné hlídkové činnosti v ulici Vrážská řidiče s vozidlem,
který svou bezohlednou jízdou vážně ohrozil chodce přecházející přes přechod
pro chodce před radotínským nádražím. Řidič vozidla dále pokračoval v jízdě
v protisměru, čímž ohrozil řidiče jedoucí ve svém jízdním pruhu. Hlídka MP
vozidlo zastavila a vyzvala řidiče k předložení dokladů potřebných k řízení
motorových vozidel. Při následné lustraci bylo zjištěno, že řidičský průkaz mu
byl odebrán a dále pak mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Na základě důvodného podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána
Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Zraněn při rvačce

Při běžné hlídkové činnosti spatřili strážníci v ulici Prvomájová v Radotíně
skupinu mladých lidí stojících u osoby ležící na zemi. Stalo se 7. února po 14.
hodině. Hlídka zde nalezla mladého muže se zjevným poraněním hlavy. Na
místo byla ihned přivolána Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a do
jejího příjezdu strážníci zraněnému mladému muži poskytovali první pomoc dle
pokynů operátora z tísňové linky 155. Dle sdělení svědků přítomných na místě
bylo zranění muže na hlavě způsobeno při předcházející rvačce. Z výše uvedených důvodů byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost včetně
svědků a údajného útočníka převzala k dořešení. Zraněný muž byl převezen na
traumatologické centrum do Fakultní nemocnice v Motole.

Přívěs v plamenech

Ve čtvrtek 14. února v 19.45 hod. bylo prověřováno telefonické oznámení v souvislosti s požárem ve Velké Chuchli. Autohlídka MP na místě zjistila, že v ulici Haunerova hoří starý obytný přívěs, přičemž plameny dosahovaly do výše cca 5 metrů.
Na místo byli ihned přivoláni hasiči (HZS) z radotínské stanice. K obytnému přívěsu se vzhledem k velkému žáru nebylo možné přiblížit. Strážníci provedli kontrolu
okolí, zda se zde nenacházejí nějaké osoby, které by mohly být v nebezpečí (s negativním výsledkem). Následně byla na místo přivolána Policie ČR (MO Barrandov),
která si celou záležitost převzala k dořešení.

Nejčastější otázky
Jaké doklady musí dopravce doložit
podle novely silničního zákona a kdy
uplyne lhůta k jejich doložení?
Dne 1. června 2012 nabyl účinnost zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. Dopravci, kteří provozují silniční
motorovou dopravu – nákladní vnitrostátní a mezinárodní s celkovou hmotností
nad 3,5 tuny, silniční motorovou dopravu
osobní – vnitrostátní příležitostná osobní,
mezinárodní příležitostná osobní, vnitrostátní veřejná linková, mezinárodní linková
nebo mezinárodní kyvadlová doprava, jsou
povinni do 1. června 2013 (konec lhůty)
požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit splnění zákonem stanovených
podmínek (§ 6 odst. 1 zákona o silniční

dopravě, kter ý mi
jsou usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost, odborná způsobilost).
Podání žádosti
o změnu předmětu podnikání je
v tomto případě osvobozeno
od správních
poplatků. Při nesplnění této povinnosti budou následně krajské dopravní úřady
zasílat příslušným živnostenským úřadům
návrhy na zrušení živnostenského oprávnění.
Pro úplnost informujeme dopravce, že se
nově finanční způsobilost prokazuje na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července
daného roku (doposud se prokazovalo
za každý kalendářní rok nejpozději do
31. července roku následujícího).

Kam s použitým textilem?
Mnozí z vás již znají a využívají oranžové
kontejnery projektu POTEX, určené ke sběru
nepotřebného použitého textilu.
Právě nyní, v období blížících se jarních
úklidů, bychom rádi připomněli, že naše
kontejnery jsou umístěny i ve vaší oblasti.
Můžete tak dát svému nepotřebnému oblečení další smysl. Ve společnosti POTEX
s.r.o. se zaměřujeme na další využití veškerého dále použitelného textilu, který by
jinak skončil ve směsném odpadu. Použitím
našich kontejnerů tak nejen šetříte životní
prostředí, ale zároveň podporujete vybrané
charitativní projekty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Za rok 2012 jste nám
pomohli zachránit více než 1 500 tun textilu a přispět tak k hezčímu dětství dětem
v Praze a dokonce i Africe, či na výcvik
slepeckých a asistenčních psů. Více informací o podporovaných projektech a sběr-

ných místech najdete na našich stránkách
www.potex.cz.
Kontaktovat nás můžete také na našem
facebooku, e-mailu potex@potex.cz nebo
telefonním čísle 739 495 757. Děkujeme, že
nám pomáháte pomáhat.

Kontejnery v Praze 16
Zbraslav, u benziny - Eldostav, Elišky
Přemyslovny
Zbraslav, Albert, Elišky Přemyslovny
Zbraslav, za A lber tem, u Dětského
domova Charlotty Masarykové

Odpadní vody jsou vyváženy levněji
Jak jsme informovali v Novinách Prahy 16 č. 10/2012, Městská část Praha 16
dojednala pro občany Radotína zvláštní
podmínky odvozu odpadních vod společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Jde o částečnou kompenzaci za průtahy ve
výběrovém řízení na pokračování výstavby
kanalizace, jehož vyhlašovatelem je hlavní
město Praha. Protože je občany tato služba
zatím využívána minimálně, článek opětovně zveřejňujeme.
Dosud se lidé ze zbývající části Viniček,
Otínské a Zderazské ulice museli spoléhat
na komerční odvoz obsahu žump, který ale
na přelomu května a června 2012 skokově
podražil. Autodopravci tímto reagovali na
uzavření výpustního místa v nedalekých
Lahovicích a nutnost nově vozit odpadní
vody až do Ruzyně nebo Kunratic. Vícenáklady na ujeté kilometry, dálniční poplatky
a čas strávený cestou promítli do svých cen:
z 90 Kč za kubický metr se sazba vyšplhala až
ke 180 korunám, tedy přesně na dvojnásobek.
Jeden vývoz 12kubíkové žumpy tak lidem
podražil o celých tisíc korun!
Aby každý občan nemusel vyjednávat
o podmínkách individuálně, vložila se do
věci radotínská radnice. „V žádném případě
jsme se nechtěli smířit s tím, že lidem již
tak poškozeným nedokončenou kanalizací
ještě radikálně stoupnou poplatky za vývoz
jímek,“ říká tajemník Úřadu městské části
Praha 16 Ing. Pavel Jirásek. „Proto jsme si
zjistili maximum informací, proč k situaci
došlo, a vyvolali jednání se zainteresovanými společnostmi.“
Důvodů pro uzavření výpustního místa

bylo několik: jeho havarijní stav, umístění
v záplavovém území blízko rodinných
domů a nesouhlas vlastníka soukromého pozemku s úpravami (modernizací
stanice). Po červencovém jednání, které
svolala radotínská radnice s vlastníkem
i správcem pražské kanalizační sítě, svitla
naděje, která se po dalších týdnech oboustranné komunikace ukázala reálnou:
odpadní vody od 15. září 2012 odváží také
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (resp.
pobočka firmy Česká voda – Czech water,
a.s.), a to za 1050 Kč vč. DPH za 8 kubíků.
Cena tedy klesne na 131 Kč/m3 při využití
plné kapacity fekálního vozu. Vzhledem
k tomu, že sazba je takto nastavena jako
paušál, je možné, aby se v případě menších
jímek domluvilo více občanů a vyvezlo se
při jednom přistavení a za stejnou cenu
více žump najednou. „Věřím, že lidé ocení
výsledek vyjednávání vedeného naší radnicí. Bohužel jim to nenahradí samotnou
kanalizaci, která se kvůli průtahům ve
výběrovém řízení v nejbližší době stavět
nezačne,“ dodává Jirásek.
Výstavbu technické vybavenosti zajišťuje
a financuje přímo hlavní město Praha, které
také vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou zakázku. Rada hl. m. Prahy zakázku na výstavbu
zbylých sítí v Radotíně po několikaměsíčních
průtazích v srpnu 2012 zrušila a celé řízení
bude vedeno znovu.

Více informací a ceník PVK na
www.praha16.eu (v sekci Městská
část – Doprava, výstavba, životní
prostředí)

Šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce
2013 výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice, které navazuje
na předchozí ročníky tohoto průzkumu.

Šetření „Životní podmínky 2013“
probíhá v době od 23. února do
12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Budou
do něj zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Šetření se uskuteční na území celé
ČR v 10 127 domácnostech, z nichž se
6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly
do průzkumu zahrnuty na základě
náhodného výběru počítačem.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Pracovníci zapojení do šetření se

budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je
ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření „Životní podmínky 2013“ a které jim vydá
Krajská správa Českého statistického
úřadu, nebo průkazem zaměstnance
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných údajů
a získaná data jsou důsledně chráněna
podle přísných požadavků zákona
o státní statistické službě a podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Všichni pracovníci zúčastnění na
zjišťování a procesu zpracování jsou
vázáni mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech ve smyslu § 16 zákona
o státní statistické službě.
Případné dotazy občanů oslovených
zaměstnanci ČSÚ zodpoví pracovnice
Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
pověřená tímto šetřením: RNDr. Jana
Šídlová, tel.: 274 052 084.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné
zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 16 se koná ve středu 27.3.2013
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Bloková čištění startují. Z ačátkem
dubna tradičně začínají tzv. bloková
čištění ulic ve dvou největších městských
č áste ch š est nác t ky. Úk lid h lav ních
komunikací má na starosti Technická
správa komunikací hl. m. Prahy a samotný
jarní úklid s vyklízením zaparkovaných
aut je naplánován na středu 3. dubna
v Radotíně (ulice Vrážská a Pod Klapicí)
a čtvrtek 4. dubna ve Zbraslavi (ulice
Elišky Přemyslovny, U Národní galerie
a Žabovřeská), a to vždy od 8.00 do
15.00 hod. Místní komunikace ve Zbraslavi
uklízené v režii místní radnice se začnou
blokově čistit v úterý 2. dubna (ulice
Opata Konráda, Cisterciácká, U Lékárny,
Hauptova, Zbraslavské náměstí, Vladislava
Vančury a Pod Špitálem), pokračovat se
bude ve čtvrtek 4. dubna (U Malé řeky,
U Hudební školy, K Přístavišti a Kaškova),
úterý 9. dubna (Boženy Stárkové, K Interně,
U Prádelny, V Bílce a U Klubovny) a
čtvrtek 11. dubna (Košíkářská, U Stárovny,
K Havlínu a U Karlova stánku), a to vždy
od 7.00 do 15.00 hodin. Informace o
dalších zbraslavských okruzích a hlavně
o všech změnách, které letos čekají ulice
Radotína (a změny to budou letos zásadní),
přineseme v rozsáhlém článku v dubnovém
vydání Novin Prahy 16.
Pražská zvířecí záchranka. Český svaz
ochránců přírody zachraňuje zraněná
volně žijící zvířata v Praze. Najdete-li zvíře,
které potřebuje pomoc člověka (nejedná se o
psy, kočky a jiné domácí miláčky), zavolejte co
nejrychleji pohotovostní linku: 774 155 155.
Zde vám poradí, co dělat. Pokud bude třeba,
pro zvíře si přijedou, zajistí odbornou pomoc
a umístí ho v některé ze spolupracujících
záchranných stanic.
Novela v úpravě ochrany dětí.
K 1.1.2013 nabyla účinnosti novela
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí (zákon č. 401/2012 Sb.).
Jedním z hlavních cílů této novely je
vytvoření podmínek pro systematickou
práci s rodinami, jsou uplatňovány nové
metody a postupy s důrazem na celkové
pojetí potřeb dítěte a multidisciplinární
spolupráci. Novela rovněž stanovuje
závazné postupy pro případy vážného
zásahu do života rodiny a dítěte.
Generála Mejstříka. Rada hl. m. Prahy
koncem ledna schválila návrh na
pojmenování devatenácti pražských
komunikací. Jedna z nich je ve Zbraslavi
a připomene osobnost generála Karla
Mejstříka (1886-1945), který byl za okupace
zapojen do protifašistického odboje a podílel
se také na řízení Květnového povstání na
Zbraslavi, kde položil svůj život. Za I. světové
války byl příslušníkem ruských legií, později
generálem čs. armády, v době německé
okupace zapojen v odbojové organizaci
Obrana národa. Padl na Zbraslavi 6. května
1945. Ulice vychází západním směrem z
jihozápadního rohu ulice Hostošovy a slepě
končí před Strakonickou.
Upozornění pro podnikatele. Český
statistický úřad již nevydává výpisy z registru ekonomických subjektů právnickým
osobám, podnikajícím fyzickým osobám
nebo orgánům veřejné moci, neboť od
1.10.2012 tuto funkci přebral Registr osob
(ROS). Pokud tedy občan požaduje doklad
o přidělení identifikačního čísla (IČ), musí
navštívit kontaktní místo veřejné správy
Czech POINT a zde mu bude vydán veřejný
výpis z registru osob.
Nové průkazky pro ZTP. Jak NP16 již
informovaly, od 1. ledna 2013 se změnily
doklady označující vozidlo, které přepravuje osobu těžce zdravotně nebo pohybově
postiženou. Platnost starých průkazů (O 1)
skončila posledním dnem roku 2012. Nově
je vydáván parkovací průkaz s označením
O 7, který je platný v zemích Evropské
unie za předpokladu, že držitel karty respektuje pravidla dané hostitelské země.
Průkazy si lze vyměnit u Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 16, náměstí
Osvoboditelů 732, Praha-Radotín vždy
v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a od
13 do 18 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. Žádosti vyřizují Jana Černá a Bc. Jitka
Stejskalová. K vydání nové parkovací karty
je nezbytné donést platnou průkazku ZTP
nebo ZTP/P, stávající označení O 1 a fotografii rozměrech 35 x 45 mm. Parkovací
průkaz musí podepsat držitel průkazu ZTP
nebo ZTP/P osobně, popř. jeho zákonný
zástupce. Výměna je prováděna zdarma.

