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Další milion korun organizacím
výhradně nestátním obecně prospěš-
ným organizacím, fyzickým i právnic-
kým osobám a školním klubům – a to 
pouze v případě, jsou-li právnickými 
osobami s účetnictvím vedeným sa-
mostatně od účetnictví školy, působí-li 
na území Radotína v oblastech volné-
ho času, sportu a kultury.

Dotační komise v letošním roce 
hodnotila 96 žádostí (o 16 více než 
v roce 2017). Jednotlivé žádosti po-
soudi la a vyhodnoti la , u každého 
projektu pak navrhla, zda a v ja-
ké výši bude dotace posky tnuta. 
Dotace nebyla schvá lena pouze 
u 24 žádostí, v 72 případech byla 
naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé 
projekty rozdělena, činí 1 030 800 Kč. 
Cílem poskytování dotací z rozpočtu 
Městské části Praha 16 je podpora 
celoroční činnosti subjektů a jednorá-
zových volnočasových, sportovních, 
kulturních a společenských akcí 
určených pro obyvatele této městské 
části všech věkových skupin nebo pre-
zentujících městskou část. Radotínská 
radnice se tímto způsobem snaží ma-
ximálně podpořit programy určené 
dětem a mládeži.

Vypsání dotačních řízení nezis-
kovým organizacím ze strany rado-
tínské radnice je tradiční záležitostí, 
dotace – dříve granty – jsou udělo-

vány každoročně již od roku 2005 
(tehdy se rozdělovalo 300 tisíc Kč).

Úsek školství, mládeže, TV a kul-
tury Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 
nyní vyzývá úspěšné žadatele k podpi-
su a převzetí dotačních smluv. 

Radotínská radnice tradičně v do-
tačním řízení přiděluje peníze určené 
pro tuto oblast jednak na pořádání 
tradičních akcí pro širokou veřejnost, 
které se konají každoročně (jako je 
např. Velké radotínské rodeo, boxlak-
rosový Memoriál Aleše Hřebeského, 
Vítání jara či Big Beat Fest Párty), 
dále pak organizacím, které pracují 
s mládeží. 

Právě sportovní kluby a další sdru-
žení se zaměřením na práci s dětmi 
jsou z grantů podporovány nejsilněji – 
jmenovitě to jsou LTC Radotín – teni-
sový klub, Radotínský turistický klub, 
Radotínský sportovní klub, SC Rado-
tín, TJ Sokol Radotín, Junák – svaz 
skautů a skautek, Sbor dobrovolných 
hasičů, Občanské sdružení Petrklíč 
(k duši klíč) a další. Opomíjeny však 
nejsou ani organizace pracující se 
seniory, jako je třeba Klub aktivních 
a nestárnoucích. 

Na stránkách www.praha16.eu 
v oblasti Finance – Volnočasové 
aktivity, sport a kultura naleznete 
podrobný přehled jednotlivých 
žádostí i přidělených částek.

Školení pěstounů 
o smutku

Na radnici Městské části Praha 16 
proběhlo 1. března jedno z pravidelných 
školení pro náhradní rodiče vykonáva-
jící pěstounskou péči.

Jako doprovázející organizace pěs-
tounů na území Prahy 16 zajišťuje 
radotínský Odbor sociální možnost 
vzdělávání pro náhradní rodiče. Je to 
jeden ze způsobů, jak je podporovat 
a pomáhat jim v jejich náročném úko-
lu být náhradním rodičem. Tentokrát 
proběhlo školení pěstounů na téma 
Emoce – Smutek, jak s ním pracovat, 
jak se dotýká našich dětí. 

Být náhradní rodič znamená pečo-
vat, starat se, mít rád, vytvářet stabilní 
a bezpečné podmínky pro nezletilé 
dítě. Znamená to však pro ně také to, 
že nikdy nebudou biologickými rodiči. 
Jejich úkolem je doprovázet děti s vě-
domím toho, že mají svou biologickou 
rodinu, své kořeny. S úkolem biologic-
ké rodiče respektovat a být pro děti 
oporou v jejich nové náhradní rodině.

Tito náhradní rodiče vykonáva-
jí velmi náročnou a zároveň velmi 
důležitou, úctyhodnou a výjimečnou 
činnost v rámci solidarity vůči všem 
nezletilým dětem, které nemají mož-
nost žít ve své biologické rodině. Být 
pěstounem je velmi zodpovědná čin-
nost. Jako doprovázející organizace 
si sociální pracovníci pěstounských 
rodin nesmírně váží.

Během školení na téma emoce 
a smutek se pěstouni dozvěděli, ja-
kým způsobem svým dětem pomoci 
v prožívání emocí. Jakým způsobem 
je mají doprovázet při vzteku, smutku, 
radosti, bolesti apod. Pěstouni měli 
možnost sdílet své konkrétní situace, 
které aktuálně řeší. Cílem školení bylo 
uvědomění si svých vlastních emocí 
a jejich prožívání a následně pak pod-
pora jejich prožívání u dětí.

Lotr si hrál se značkami
6. dubna v 18.40 hod. autohlídka MP prověřovala telefonické oznámení, že v ulici 
Výpadová dochází k nerespektování dopravních značek. Po příjezdu na místo 
hlídka zjistila, že na komunikaci bylo zaparkováno větší množství motorových 
vozidel. Strážníci při kontrole dopravního značení následně zjistili, že několik zna-
ček bylo viditelně poškozeno. A to takovým způsobem, že z pohledu řidičů nebylo 
možné dopravní značení bez podrobného prohlížení značky zblízka přesně iden-
tifikovat. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyly žádné přestupky na místě 
zjištěny. Vzhledem ke způsobu, jakým byly tyto značky poškozeny, bylo zřejmé, 
že šlo o úmysl. Strážníci celou situaci na místě řádně zadokumentovali a následně 
předali místně a věcně příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Místo parkoviště skládka baterií
Písemné oznámení ve věci údajného neoprávněného nakládání s nebezpečným 
odpadem prověřovala 12. dubna krátce před polednem autohlídka strážníků 
z Prahy 16. Oznamovatel uvedl, že došlo k nesprávnému nakládání s použitými 
bateriemi, které byly ve velkém množství poházeny po zemi v okolí kontejnerů 
na náměstí Osvoboditelů v obslužné komunikaci za OC Berounka. Hlídka po 
příjezdu na místo zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě a na zemi v okolí 
kontejnerů se skutečně nachází několik desítek poházených použitých baterií 
různých druhů a značek. Strážníci po provedeném šetření na místě celou zá-
ležitost řádně zadokumentovali a následně předali místně a věcně příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení z důvodu nerespektování zákona o odpadech 
a možného neoprávněného nakládání s nebezpečným odpadem.

Právo nahlížet do spisu upravuje 
ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, a mají jej všichni 
účastníci a jejich zástupci, a to i v pří-
padě, že je rozhodnutí v právní moci.

V přestupkovém řízení jsou účast-
níky podle § 68 odst. 1 jak obviněný 
z přestupku, tak poškozený. Je-li 
projednávána náhrada majetkové 
škody způsobené přestupkem, je též 
účastníkem vlastník věci. Účastníkem 
je také navrhovatel, na jehož návrh 
bylo zahájeno řízení o přestupku. 
Jiným osobám správní orgán umožní 

Nejčastější dotazy nahlédnout do spi-
su, prokáží-li práv-
ní zájem nebo jiný 
vážný důvod. Z na-
h l í žen í  do spisu 
jsou vyloučeny ta-
kové část i, které 
obsahují utajova-
né informace nebo 
skutečnosti, na něž 
se vztahuje záko-
nem uložená nebo uznaná povinnost 
mlčenlivosti. Nahlížení do spisu je 
spojeno s právem činit si výpisy a po-
řizovat kopie ze spisu nebo jeho částí. 
Účastník má právo na bezplatné poří-
zení kopií ze spisu.

Městská policie oceňovala 
spolupráci i strážníky

V Kulturním středisku Radotín ve 
čtvrtek 28. března poděkovala pražská 
městská policie kolegům policistům, ha-
sičům, zástupcům místních samospráv 
i strážníkům. Medailemi „Za zásluhy“ 
3. stupně byla oceněna jejich dlouholetá 
nadstandardní spolupráce i výjimečné 
pracovní nasazení. 

Ředitel Obvodního ředitelství Měst-
ské policie Praha 5 Zdeněk Hejna 
(pod jeho gesci spadá i správní obvod 
Prahy 16), který ocenění předával spolu 
se spoluorganizátorem akce starostou 
MČ Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem, 
k celé akci dodal: „Na Praze 5 a Pra-

ze 16 máme dlouhodobě velmi dobrou 
spolupráci jak se složkami IZS, tak i se 
samosprávami. Policisté i hasiči nám 
vždycky vycházeli a vycházejí vstříc. 
Výbornou kvalitu spolupráce dokázal 
i průběh řešení mimořádných situací, 
ať už to jsou povodně 2002, 2012, 2013, 
zajišťování protiteroristických akcí nebo 
třeba maratonu. Bez pomoci těchto slo-
žek bychom se neobešli. A co se týče 
samospráv, tak to je úplně samostatná 
kapitola, ve které mohu jen děkovat 
a chválit. Pod naše obvodní ředitelství 
spadá sedm městských částí, pět z toho 
je na Praze 16 a každá je jiná. Tady stráž-
ník pozná úplně všechno, od městské 
zástavby přes maloměsto až po vesnici. 
Máme sídliště, lesoparky, pole a strážní-
ci se musí orientovat. A na Praze 16 je to 
o to ¸horší ,̔ a mnozí sem ani jít sloužit 
nechtějí, protože tady opravdu funguje 
to, že místní obyvatelé svého okrskáře 
znají, svěřují se mu se svými problémy 
a strážníci se jim snaží vyhovět.“

Jedním z oceněných byl i strážník 
okrskář Antonín Hruška, který pracu-
je v Praze 5 už 18 let. Na otázku, co pro 
něho ocenění znamená, odpověděl: 

„Je velmi příjemné, že organizace na 
své lidi nezapomíná. Zároveň to pro 
mě ale znamená pocit zodpovědnosti, 
který zavazuje.“ Je to milý, usměvavý 
muž, působící pozitivně. V létě oslaví 
70. narozeniny, přesto stále slouží. 
Převzaté ocenění je důkazem kvality 
jeho práce i toho, že věk může být jen 
pouhým číslem.

Meda i l i  „Za zás luhy“ 3.  s tupně 
dále převzali: Stanislav Fresl, starosta 
Městské části Praha - Velká Chuchle, 
npor. Jiří Svoboda, DiS., velitel míst-
ního oddělení PČR Praha - Radotín, 
Bc. Oldřich Kinduch, velitel HS č. 8 Ra-

dotín a strážník okrskář Bohumír Bielik.
Radotínský starosta Karel Hanzlík 

pogratuloval všem oceněným a podě-
koval jim za práci. Ve své řeči připo-
mněl, že „se nacházíme v době, kdy 
se neřeší pouze virtuální nebezpečí 
a případná prevence, ale i zásahy, při 
kterých především členové integro-
vaného záchranného systému nasa-
zují svoje zdraví a i životy.“ Připomněl 
i přes rok starou smutnou událost, kdy 
při zásahu a likvidaci rozsáhlého po-
žáru ve Zvoli u Prahy přišel o život Jan 
Odermatt – profesionální hasič ze sta-
nice č. 8 v Radotíně. ,,Všem oceněným 
je potřeba poděkovat, tak jako desít-
kám dalších strážníků, policistů a ha-
sičů, kteří svědomitě vykonávají svoji 
těžkou profesi a ve složitých situacích, 
které se nevyhnou ani správnímu ob-
vodu Prahy 16, jsou našimi nejbližšími 
a spolehlivými pomocníky, řešícími 
nastalé situace,“ zmínil v závěru své-
ho proslovu starosta Hanzlík. Myslel 
tím především povodňové situace na 
Vltavě a Berounce, které v řadě přípa-
dů končily i evakuacemi obyvatel.

Územní plán na kolečkách
Během května a června budou pracov-

níci Institutu plánování a rozvoje Prahy 
(IPR) v terénu obyvatele Prahy seznamo-
vat s návrhem Metropolitního plánu.

Informační kontejner IPR Praha na-
vštíví během dvou měsíců celkem se-
dmnáct míst (část z nich již navštívil): 
Časový harmonogram 
informačního kontejneru IPR Praha
21. a 22. 5. metro Kačerov 
23. a 24. 5. Uhříněves 
28. a 29. 5. Jiřího z Poděbrad 
30. a 31. 5. Arkády Pankrác 
4. a 5. 6. metro Nové Butovice 
6. a 7. 6. Sofijské náměstí 
11. a 12. 6. OC Chodov 
13. a 14. 6. metro Strašnická 
18. a 19. 6. Strossmayerovo náměstí 
20. a 21. 6. metro Černý most 
25. a 26. 6. Kobylisy - ČUZK 
27. a 28. 6. Vítězné náměstí 
(pondělí a středa vždy 12.00-20.00 hod., 
úterý a čtvrtek vždy 10.00-18.00 hod.)

Tvůrci Metropolitního plánu budou 
představovat jeho verzi připravenou 
pro první  kolo veřejného projednání. 
V návrhu je komplexním způsobem 
vyjádřena vize rozvoje Prahy na příš-
tí desetiletí. Řídit se jím bude veřejná 
správa, investoři i občané. Plán neřeší 
detail jednotlivých domů a parcel, 

nýbrž koncepci celého města, včetně 
rozvoje infrastruktury nebo ploch 
pro novou bytovou výstavbu. Kom-
pletní návrh nového územního plánu 
pro Prahu je již od 16. dubna zveřej-
něn na webu plan.iprpraha.cz.

IPR chystá více informačních akti-
vit, během nichž bude plán občanům 
představovat. V Centru architektury 
a městského plánování bude např. až 
do konce července výstava, kde si kaž-
dý bude moci návrh plánu prohlížet 
a doptávat se přítomných odborníků. 
Veškeré informace o tom, kde je mož-
né se s plánem seznámit, budou k na-
lezení na www.iprpraha.cz. 

Nový územní plán vzniká od 
roku 2012 a platit by měl nejpozději 
od roku 2023. Od 27. června budou 
mít občané, městské části i další 
instituce v souladu s požadavkem 
stavebního zákona 30 dní na podání 
připomínek. 

Poté bude návrh plánu na základě 
připomínek upraven a proběhne dru-
hé kolo veřejného projednání. Délka 
projednávání bude záviset na množství 
připomínek, které k návrhu přijdou. 
Jejich počet se odhaduje na několik tisíc. 
Zastupitelstvo by mělo dopracovaný ná-
vrh schvalovat v roce 2022.

Městská část Praha 16 byla oslovena 
Obvodním soudem pro Prahu 5 se žá-
dostí o volbu nových přísedících. 

Obecné předpoklady pro výkon 
funkce přísedícího jsou stanoveny 
ustanovením § 60 odst. 1 zákona 
o soudech a soudcích a dle těchto může 
být přísedícím ustanoven státní občan 
České republiky, jenž: 
» je způsobilý k právním úkonům,
» je bezúhonný,
» má zkušenosti a morální vlastnosti, 

které dávají záruku, že bude svou 
funkci řádně zastávat, 

» v den ustanovení dosáhl věku nej-
méně 30 let,

» souhlasí se svým ustanovením za 
přísedícího a s přidělením k určité-
mu soudu.

U kandidátů na funkci přísedícího 
narozených před 1. prosincem 1971 
je navíc nezbytné splnit požadav-
ky předvídané § 60 odst. 4 zákona 
o soudech a soudcích resp. zákona 
o předpokladech pro výkon některých 
funkcí, jenž vymezuje okolnosti, za 
kterých nemůže být kandidát do funk-

Hledáme kandidáty na přísedící u soudu
ce přísedícího ustanoven. Neexistence 
překážek k výkonu funkce přísedícího 
podle tohoto zákona prokazuje uchazeč 
„lustračním osvědčením“ a čestným 
prohlášením.

Dle ustanovení § 64 odst. 4 zákona 
o soudech a soudcích může zastupi-
telstvo obce z kandidátů na funkci 
přísedícího zvolit přísedícím jen 
takového občana, který je přihlášen 
k trvalému pobytu v obvodu zastu-
pitelstva, jímž je do funkce volen, 
tedy v obvodu Městské části Praha 16 
a současně v obvodu soudu, pro který 
je do funkce volen, nebo který v těchto 
obvodech pracuje.

Na základě výše uvedené žádosti si 
dovolujeme oslovit širokou veřejnost 
s tím, aby případní kandidáti, mající 
zájem o výkon uvedené funkce a splňu-
jící shora stanovené zákonné podmínky, 
směřovali své přihlášky na adresu Měst-
ské části Praha 16, Václava Balého 23/3, 
153 00 Praha-Radotín, k rukám vedou-
cího Odboru občansko správního, a to 
nejpozději do 18. května 2018.

Přijímáme platební karty. Na několika 
pracovištích Úřadu městské části Praha 16 
bude od května 2018 testována možnost 
bezhotovostních plateb, tedy úhrady po-
platků platebními kartami. Platit bude 
možné mj. za nový občanský průkaz či 
pas, v centrální pokladně (obojí v budově 
na náměstí Osvoboditelů 21/2a) a také na 
matrice, která je současně pracovištěm 
Czech POINTu a kde se provádí vidima-
ce a legalizace (v budově v ulici Václava 
Balého 23/3). Přesné termíny spuštění nové 
služby na jednotlivých pracovištích zveřej-
níme s předstihem na webu Praha16.eu a na 
facebookovém profilu MČ Praha 16.
Nové telefony na Zbraslav. Detašova-
né pracoviště ÚMČ Praha 16 v budově 
zbraslavského úřadu (Odbor výstav-
by, dopravy a životního prostředí/ 
stavební úřad pro MČ Praha – Lipence 
a MČ Praha – Zbraslav) změnilo telefonní 
čísla. Od poloviny května jsou zde zave-
deny linky 257 111 870-874. Díky změně 
zajištěné ze strany Městské části Praha – 
Zbraslav, v jejímž objektu pracoviště sídlí, 
je nyní všech 5 pracovníků dosažitelných 
na samostatné lince (dosud byly pouze 
2 telefony, což nebylo komfortní ani pro 
jednu stranu). Čísla na jednotlivé pra-
covníky stavebního úřadu naleznete na 
webových stránkách Praha16.eu.   
Další kontejnery na kovy. V Radotíně opět 
došlo k rozšíření některých stanovišť na tří-
děný odpad o kontejner na kovy, od začátku 
května se jedná o tato 4 stanoviště: 0016/032 
v ulici Výpadová 1330/10 (za Fematem), 
0016/019 v ulici Karlická 54/12 (na mostě 
nad vlečkou), 0016/020 v ulici Slavičí 640/1 
a 0016/022 v ulici Otěšínská 842/8. 
Závod automobilů do vrchu. Z důvodu 
pořádání sportovní akce „Závod automo-
bilů do vrchu“ dojde dne 2. června od 8 do 
18 hodin k úplné uzavírce ulic Na Cikánce 
a K Zadní Kopanině, v úseku: K Cemen-
tárně – začátek obce Zadní Kopanina. 
Objížďka je vedena obousměrně po trase: 
K Zadní Kopanině – K Austisu – Ke Smí-
chovu – K Lochkovu – Ke Slivenci – Ce-
mentářská – K Cementárně – Na Cikánce. 
Provoz BUS MHD zůstane na dotčených 
komunikacích zachován. Pořadatelem 
akce je Sdružení českého autosportu.


