
Jak se chovat při mimořádných situacích V

Povodňový fond splnil svou úlohu
Poslední položkou převedenou na Po-

vodňový fond Městské části Praha 16 byla 
částka z výtěžku dobrovolného vstupného na 
čtvrtý adventní koncert konaný 22. prosince 
loňského roku. Fondem tak od jeho založení 
8. června 2013 „prošel“ téměř celý milion 
korun, přesněji 949 000 Kč!

Povodňové konto bylo zřízeno na 
základě rozhodnutí členů Povodňové 
komise Městské části Praha 16 a členů 
Krizového štábu. Postup byl 
schválen Radou městské části 
Praha 16 s příznačným varia-
bilním symbolem 040613 (jde 
o datum kulminace Beroun-
ky v Radotíně 4.6.2013).

Účet slouží k pokrytí části 
povodňových škod vzniklých 
červnovou povodní v roce 
2013. Vedení Městské části Pra-
ha 16 rozhodlo již při zřizování 
tohoto fondu o navýšení z rozpočtu 
městské části, a to o částku 600 000 Kč ze 
zrušeného grantového řízení. Zbývající 
finanční prostředky dodali spoluobča-
né, různí dárci, instituce, ale i podnika-
telé či firmy.

Do konce února byl na základě žádosti 
doručené do podatelny Úřadu městské čás-

ti Praha 16 a po rozhodnutí Rady městské 
části Praha 16 vyplacen poslední příspěvek 
z účtu. Byť byla žádost podána až po řád-
ném termínu, splňovala stanovené poža-
davky a předpoklady podle schválených 
podmínek a kritérií pro přidělení fi nanč-
ních prostředků.

Po této poslední výplatě lze konsta-
tovat, že každá koruna z celkové částky 
949 000 Kč z Povodňového fondu Městské 

části Praha 16 si našla svého 
potřebného a pomohla tak 
alespoň částečně postiženým 
kompenzovat nemalé náklady 
vzniklé po povodni. 

Poslední vyplacení z konta 
a rozdělení bylo také jeho závě-
rečnou tečkou. K tomuto dni 
byl Povodňový fond Městské 

části Praha 16 uzavřen. Zbývá 
jen doufat, že podobné „povodňo-

vé fondy“ nebude potřeba v Radotí-
ně zřizovat. 

Závěrem bychom rádi zdůraznili velké 
poděkování všem, kteří neváhali a jakoukoliv 
částkou přispěli druhým a i tím jim podali 
pomocnou ruku. Tohoto přístupu si velmi 
vážíme a děkujeme.
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V běžném životě se snad každý z nás 
setkal s nebezpečným předmětem či látkou, 
a nemusí jít zrovna o nevybuchlou munici 
z 2. světové války. Může to být „jen“ infi ko-
vaná injekční stříkačka odhozená na ulici či 
„nastražená“ v MHD. Jak postupovat v pří-
padě takového nálezu či nálezu odloženého 
zavazadla, nebezpečných chemických látek 
či nevybuchlé munice?

Při nálezu injekční stříkačky je jako 
v ostatních případech potřeba kontaktovat 
strážníky Městské policie hl. m. Prahy nebo 
příslušníky Policie České republiky, kteří 
jsou vybaveni a proškoleni na bezpečnou 
likvidaci. V případě, že naleznete injekční 
stříkačku či jehlu na dětském hřišti, kde si 
hrají děti, a to nejen ty vaše, můžete v ne-
zbytně nutném případě zlikvidovat tento 
nález s veškerou možnou opatrností sami. 

Nikdy se nedotýkejte jehly holýma ruka-
ma, vezměte si například papírový kapesník, 
ubrousek, igelitový sáček nebo obyčejný list. 
Injekční stříkačku či jehlu uchopte co nejdá-
le od hrotu jehly a v ideálním případě vložte 
do plechovky či plastové láhve, to abyste 
zabránili dalšímu případnému poranění, zabránili dalšímu případnému poranění, 
uzavřete a vyhoďte do odpadkového koše. uzavřete a vyhoďte do odpadkového koše. 
V situaci, kdy se nedopatřením můžete po-V situaci, kdy se nedopatřením můžete po-
ranit o injekční stříkačku, popřípadě o jehlu, ranit o injekční stříkačku, popřípadě o jehlu, 

je nutné ranku co nejdéle nechat volně 
krvácet. Krvácení sníží možnou dávku viru 
či infekce. Po zastavení krvácení ranku dů-
kladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete 
dezinfekčním roztokem. Poté je nutné co 
nejdříve vyhledat svého praktického lékaře, 
popřípadě se lze obrátit na nejbližší infekční 
oddělení či hygienickou stanici, kde vám 
bude sdělen další postup.

S nálezem odloženého zavazadla se může-
te setkat na veřejných místech, na nádražích, 
autobusových zastávkách či na zastávkách 
MHD, v metru, ve vlaku, tramvaji, ale stejně 
tak v čekárnách či v obchodech. Zavazadlo 
může vedle chemických, biologických a ra-
dioaktivních látek obsahovat také nástražné 
výbušné systémy. Může jím být sportovní 
taška, kufřík, krabička, krabice nebo jen 
obyčejná igelitová taška. V případě nálezu 
nevybuchlé munice, odloženého zavadla či 
předmětu, ke kterému se nikdo nehlásí a vy-
hodnotíte ho jako nebezpečný, je základním 
pravidlem se v žádném případě nepokoušet 
s nálezem jakkoli manipulovat, otvírat ho  
či zvedat. Neodborná manipulace by mohla 
vést k ohrožení vašeho života v případě ná-
hlého výbuchu. I v tomto případě se nevá-
hejte obrátit na linky tísňového volání.

Nález nebezpečného předmětu
či odloženého zavazadla

Lupič šel na vlak… a dopadli ho
Dvacet minut před polednem v úterý 11. února prověřovala autohlídka MP telefo-Dvacet minut před polednem v úterý 11. února prověřovala autohlídka MP telefo-Dvacet minut před polednem v úterý 11. února prověřovala autohlídka MP telefo-Dvacet minut před polednem v úterý 11. února prověřovala autohlídka MP telefo-Dvacet minut před polednem v úterý 11. února prověřovala autohlídka MP telefo-Dvacet minut před polednem v úterý 11. února prověřovala autohlídka MP telefo-
nické oznámení s tím, že v čekárně vlakového nádraží v Radotíně se nachází údaj-nické oznámení s tím, že v čekárně vlakového nádraží v Radotíně se nachází údaj-nické oznámení s tím, že v čekárně vlakového nádraží v Radotíně se nachází údaj-nické oznámení s tím, že v čekárně vlakového nádraží v Radotíně se nachází údaj-nické oznámení s tím, že v čekárně vlakového nádraží v Radotíně se nachází údaj-nické oznámení s tím, že v čekárně vlakového nádraží v Radotíně se nachází údaj-
ný pachatel nedávného loupežného přepadení prodavačky v obchodu s textilem ný pachatel nedávného loupežného přepadení prodavačky v obchodu s textilem ný pachatel nedávného loupežného přepadení prodavačky v obchodu s textilem ný pachatel nedávného loupežného přepadení prodavačky v obchodu s textilem ný pachatel nedávného loupežného přepadení prodavačky v obchodu s textilem ný pachatel nedávného loupežného přepadení prodavačky v obchodu s textilem 
v radotínské Věštínské ulici. Policisté neprodleně prověřili uvedené místo a za-v radotínské Věštínské ulici. Policisté neprodleně prověřili uvedené místo a za-v radotínské Věštínské ulici. Policisté neprodleně prověřili uvedené místo a za-v radotínské Věštínské ulici. Policisté neprodleně prověřili uvedené místo a za-v radotínské Věštínské ulici. Policisté neprodleně prověřili uvedené místo a za-v radotínské Věštínské ulici. Policisté neprodleně prověřili uvedené místo a za-
stihli zde osobu nápadně odpovídající popisu pachatele výše uvedeného loupežné-stihli zde osobu nápadně odpovídající popisu pachatele výše uvedeného loupežné-stihli zde osobu nápadně odpovídající popisu pachatele výše uvedeného loupežné-stihli zde osobu nápadně odpovídající popisu pachatele výše uvedeného loupežné-stihli zde osobu nápadně odpovídající popisu pachatele výše uvedeného loupežné-
ho přepadení. Následně byla kontaktována Policie ČR a hlídka MP s podezřelým ho přepadení. Následně byla kontaktována Policie ČR a hlídka MP s podezřelým ho přepadení. Následně byla kontaktována Policie ČR a hlídka MP s podezřelým ho přepadení. Následně byla kontaktována Policie ČR a hlídka MP s podezřelým ho přepadení. Následně byla kontaktována Policie ČR a hlídka MP s podezřelým 
mužem na místě vyčkala do příjezdu operativních pracovníků SKPV Policie ČR. mužem na místě vyčkala do příjezdu operativních pracovníků SKPV Policie ČR. mužem na místě vyčkala do příjezdu operativních pracovníků SKPV Policie ČR. 
Muž byl poté převezen na služebnu SKPV v Nádražní ulici v Praze 5.Muž byl poté převezen na služebnu SKPV v Nádražní ulici v Praze 5.Muž byl poté převezen na služebnu SKPV v Nádražní ulici v Praze 5.
Mateřská škola Hastrmánek vykradena
V sobotu 15. února v 10.20 hod. prověřovala autohlídka městské policie telefo-V sobotu 15. února v 10.20 hod. prověřovala autohlídka městské policie telefo-V sobotu 15. února v 10.20 hod. prověřovala autohlídka městské policie telefo-
nické oznámení s tím, že došlo k vykradení Mateřské školky Hastrmánek na ná-nické oznámení s tím, že došlo k vykradení Mateřské školky Hastrmánek na ná-
městí Osvoboditelů v Radotíně. Strážníci na místě kontaktovali oznamovatelku, městí Osvoboditelů v Radotíně. Strážníci na místě kontaktovali oznamovatelku, 
která zjistila, že došlo k vloupání do objektu školky – k vylomení dveří do kance-která zjistila, že došlo k vloupání do objektu školky – k vylomení dveří do kance-
láře ředitelky a následnému odcizení trezoru. Na základě těchto skutečností byla 
na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.
Vybírali prošlé potraviny u Billy
18. února ve 23.00 hod. obdrželi policisté oznámení na tísňovou linku 156 kvůli 
tomu, že se někdo u zadního vchodu OC Billa dobývá do dveří. Strážníci na 
místě spatřili dvě osoby s batohem na zádech a taškou v ruce pohybující se po 
oploceném pozemku OC Billa. Při následné kontrole osob bylo zjištěno, že došlo 
k poškození oka pro zámek na dveřích klece, ve které jsou uzamčeny kontejnery, 
a oba muži z těchto kontejnerů vybírali vyhozené (prošlé) potraviny. Vzhledem 
k tomu, že došlo k poškození zajištění dveří od klece, byla na místo přivolána 
Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení. 
Vozidlu ukradli všechna čtyři kola
O jediný den později, 19. února okolo tři čtvrtě na pět odpoledne, prověřovala 
autohlídka městské policie oznámení, že se v ulici Na Betonce v Radotíně na-
chází osobní motorové vozidlo, ze kterého někdo odcizil všechna kola. Na místě 
bylo zjištěno, že se zde nachází osobní motorové vozidlo VW Passat šedomodré 
barvy bez kol a pod pravým prahem v prostřední části se nachází jeden dřevěný 
špalek. Následně byla provedena lustrace vozidla v databázi vozidel hledaných 
Policií ČR s pozitivním výsledkem. Policie ČR si po příjezdu na místo celou zá-
ležitost převzala k dořešení.

Zatímco při nakupování přes internet 
spotřebitelé obvykle vědí, že mají právo 
zakoupené zboží do 14 dnů vrátit bez udání 
důvodu, v jiných případech si nejsou právem 
na odstoupení od kupní smlouvy jisti a chy-
bují. Situaci neusnadňují ani prodejci, kteří 
spotřebitele o jejich právech mnohdy nepou-
čí, což je v rozporu se zákonem.

Na poradnu dTestu se obrátil manželský 
pár, který před koncem loňského roku po-
volal do své domácnosti servisního technika 
na pravidelnou prohlídku jejich drahého 
vysavače. Technik manželům na místě prodal 
novou podlahovou hlavici za více než deset 
tisíc korun. Po několika dnech si manželé 
uvědomili, že hlavici nepotřebují. Zatelefo-
novali tedy prodejci a odstoupili od kupní 
smlouvy. Podle starého občanského zákoníku 
však bylo odstoupení neplatné. 

„Jako první pochybil servisní technik, „Jako první pochybil servisní technik, 
který opomněl splnit svou zákonnou 
povinnost informovat spotřebitele 
při uzavírání kupní smlouvy o jejich 
právu na odstoupení. Další chybu udě-
lali majitelé nechtěné hlavice, když pro 
odstoupení zvolili telefonickou formu. 
Zákon totiž stanovoval, že odstoupení 
musí být provedeno písemně,“ říká ve-
doucí právního oddělení dTestu Lukáš 
Zelený. „Podobných případů je hodně 
a spotřebitelé jsou často ještě méně in-
formovaní. Při prodeji mimo prostory formovaní. Při prodeji mimo prostory 
obvyklé k podnikání, tedy například obvyklé k podnikání, tedy například 
v domácnosti, si ani neuvědomí, že uzavřeli v domácnosti, si ani neuvědomí, že uzavřeli 
kupní smlouvu a mají právo od ní odstoupit.“ 

Při uzavření kupní smlouvy mimo 

prostory obvyklé k podnikání zákon umož-
ňuje od smlouvy do 14 dnů od uzavření 
odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli 
sankce. U koupě zboží se za počátek lhůty 
pro odstoupení považuje okamžik převzetí. 
„O právu na odstoupení musí podnikatel 
spotřebitele písemně poučit. Pokud tak 
neučiní, platí pro kupní smlouvy uzavřené 
po 1. lednu 2014 lhůta delší, a to jeden rok 
a 14 dnů. Jestliže během této lhůty podnikatel 
zjistí své pochybení a spotřebitele dodatečně 
poučí, běží od okamžiku poučení běžná 
14denní lhůta. Zákon už nevyžaduje, aby od-
stoupení bylo provedeno písemnou formou, 
ovšem je třeba si uvědomit, že odstoupení 
učiněné po telefonu se bude jen velice těžce 
prokazovat. Pro dodržení lhůty pro odstoupe-
ní stačí, bylo-li oznámení nejpozději poslední 
den lhůty odesláno,“ shrnuje Lukáš Zelený 
problematiku odstupování od kupních smluv, problematiku odstupování od kupních smluv, 

jež se od 1. ledna letošního roku řídí jež se od 1. ledna letošního roku řídí 
novým občanským zákoníkem.novým občanským zákoníkem.

Na základě doručeného odstoupení 
je podnikatel povinen do 14 dnů vrátit je podnikatel povinen do 14 dnů vrátit 
veškeré peněžní prostředky, které přijal veškeré peněžní prostředky, které přijal 
od spotřebitele. Spotřebitel je ve stejné od spotřebitele. Spotřebitel je ve stejné 
lhůtě povinen vrátit zakoupené zboží lhůtě povinen vrátit zakoupené zboží 
i s příslušenstvím a případnými dárky. i s příslušenstvím a případnými dárky. 

Spotřebitelé, kterým nejsou milé 
návštěvy podomních prodejců, mo-návštěvy podomních prodejců, mo-
hou dát svůj názor najevo například hou dát svůj názor najevo například 
pomocí vzkazu na dveřích. Časopis pomocí vzkazu na dveřích. Časopis 
dTest připravil pro tyto účely samo-dTest připravil pro tyto účely samo-

lepku s výzvou „Prodejci, nezvoňte“, kterou lepku s výzvou „Prodejci, nezvoňte“, kterou 
si může kdokoli zdarma objednat na adrese 
www.dtest.cz/nezvonte.

Občané mají nově možnost podpořit pro-
jekt Kola pro Afriku. Městská část Praha 16 
již v únoru darovala osm kol a ta další mo-
hou lidé přivést do sběrného dvora v Radotí-
ně, který se nachází v ulici V Sudech 1488/2.

Darování staršího nebo již nepotřebného 
jízdního kola pomůže dětem v Africe dostat 
se snáze ke vzdělání. Bicykly přivezené do 
Afriky, konkrétně do nejmenší země černé-
ho kontinentu Gambie, umožní dětem dojet 
do vzdálených škol a podpoří celkovou 
gramotnost a později i větší možnost pra-
covního uplatnění.

Společnost Kola pro Afriku funguje od 
února roku 2012 na principech dobrovol-
nictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí 
v ČR. Od svého vzniku se podařilo nezištně 
(spontánně) vytvořit přes 120 sběrných míst 
po celé ČR a vybrat téměř 12 000 kol.

Souběžně byl vytvořen centrální sklad 
v Ostravě-Koblově, do kterého se sváží dary 
ze sběrných míst. Třídí se tu, opravují a někte-
rá z nich se chystají na cestu k dětem do Gam-
bie. Kola, která nejsou vhodná pro africký te-
rén, se zpracovávají několika dalšími způsoby. 
Některá slouží jako základna náhradních 
dílů pro Gambii, jiná jsou opravována pro 
jejich využití v ČR – jde o festivalová kola 
sloužící k zapůjčení například při hudebních 
festivalech – dobrovolné půjčovné kryje část 
výloh na přepravu vhodných kol do Gambie. 
Jiná kola, opět ta nevhodná pro Afriku, jsou 
opravována a v plánu je jejich prodej. Částka 
získaná z prodeje bude opět krýt část výloh 

na přepravu do Gambie. Většinu bicyklů pro 
Gambii opravují lidé ve výkonu trestu v ost-
ravské věznici Heřmanice. Práci v centrálním 
skladu se věnují převážně lidé bez domova 
a v podobně náročných životních etapách. 
Tito lidé tak s projektem Kola pro Afriku 
získávají novou možnost se opět, skrze pomá-
hání druhým, postavit na vlastní nohy.

Přes náročnost příprav vhodných kol 
a zajištění jejich přepravy se již do Gambie 
podařilo doručit přes 1500 kol. Celý projekt 
funguje díky práci nespočetného množství 
dobrovolníků, organizace spolupracuje se 
školami na benefičních projektech, s os-
travskými kulturními zařízeními, spolky 
a organizacemi po celé ČR, pořádají se de-
sítky přednášek. Nepostradatelnou součástí 
projektu jsou přepravní společnosti, které 
bezplatně kola převážejí ze sběrných míst do 
centrálního skladu. Činnost společnosti Kola 
pro Afriku je podporována i z výtěžku ostrav-
ského charitativního obchodu Moment – tak 
trochu jiný obchod. Podrobnosti o projektu 
najdete na www.kolaproafriku.cz.

Kola pro Afriku přináší radost mnoha 
stranám – dobrovolníkům a dárcům v ČR, 
lidem, společnostem, fi rmám nezištně po-
máhajícím, a nyní již také mnoha školákům 
v Gambii. Mezi Českou republikou a Gam-
bií byl vystavěn symbolický most pomoci, 
dávání a sdílení. Jde o vztah oboustranně 
bohatý. Pomůžete i vy? Darováním kola 
přinesete mnoho hezkého i sobě.

Praha 16 podporuje projekt Kola pro Afriku

Kolik stojí dítě?
Jaké jsou náklady na první rok dítěte, kolik 

zaplatíme, když chodí do školky, školy a dále 
studuje? Pro současnou mladou generaci je to 
téma velmi zvažované.

Nejdříve si zajistit dobrou práci a stabil-
ní příjem, následně bydlení, a když je vše 
zajištěné, je většinou nejvyšší čas pořídit si 
dítě, v odvážnějším případě více potomků. 
Částka, k níž se nakonec dospěje, je velmi 
překvapující. Není divu – děti jsou zpravidla 
to nejcennější, co v životě máme. Cena tudíž 
musí být zákonitě vysoká. 

Pokud si mladá rodina plánuje pořídit 
potomka (někdy si to třeba naplánovat ani 
nestihne), měla by počítat s částkou od 40 
do 100 tisíc korun na pořízení první vý-
bavy pro dítě a na první rok 
života. Rodiče mají v tomto 
případě možnost ušetřit třeba 
při výběru kočárku nebo při nakupování 
hraček – mnohdy ty nejdražší výrobky ne-
bývají těmi nejlepšími. Určitě je dobré dát na 
kvalitní reference. Také není nutné přehánět 
to s nákupem oblečení, dítě rychle roste a ně-
které věci pak nestihne ani obléknout.

V dalším období, říkejme mu předškolní 
(1-5 let) plynou výdaje navíc již třeba na 
sportovní potřeby, kroužky, které dítě navště-
vuje, dále jesle, školku (mnohdy soukromou), 
různé výlety a rodinné dětské radovánky. Je 
třeba počítat i s výdaji na zařízení dětského 
pokojíčku, do kterého se v tomto období dítě 
většinou stěhuje. Jeden rok bude rodinu stát 
zhruba 50 až 65 tisíc, celé období vychází na 
cca 250 tisíc korun. 

U školáka (6-11 let) přibude ke všem již 
zaběhnutým výdajům, s nimiž se rodina již 
víceméně smířila, přestavba dětského pokoje 
a výbava do školy, v některých případech 
i platba školného. Kolem devátého roku je 
třeba pořídit dítěti mobil, většinou kvůli kon-
trole a také proto, že už ho všichni spolužáci 
mají. Ročně se budou výdaje pohybovat ko-

lem 65 až 80 tisíc korun, za celé toto období 
zaplatíte za dítko cca 450 tisíc korun. 

S nástupem na druhý stupeň základní 
školy nebo na osmileté gymnázium (12-15 let) 
vzrůstají výdaje spojené zejména se školní 
docházkou. Někdy je potřeba dítěti pořídit 
i vlastní laptop nebo tablet, pokud ho již nemá. 
Přibývají školní kurzy, exkurze, jazykové 
pobyty, a pokud dítě sportuje, tak i vyšší vý-
daje spojené s jeho sportovními aktivitami, ale 
třeba i brýle či kontaktní čočky. Mnoho rodičů 
začíná v tomto období vyplácet dětem pravi-
delně kapesné. Roční výdaje tak vzrůstají na 
částku mezi 110 až 180 tisíci korunami, větši-
nou podle náročnosti koníčků, kterým se dítě 
věnuje. Za celé období jsme tedy na přibližné 
částce cca 600 tisíc Kč.

U studenta (16-19 let) výdaje vzrůstají 
v souvislosti se školným, tedy pokud nastu-

puje na nějaký typ soukromé 
školy či školy odborné, kde 
dochází k nárůstu nákladů 

spojených se speciálními pomůckami a pra-
xí. Dále rostou výdaje většinou již na jeden 
preferovaný koníček, zvyšuje se kapesné. 
Ročně se pohybujeme mezi 120 až 200 tis., 
celkem tedy toto období vychází v průmě-
ru na cca 700 tis. korun. Do výdajů není 
započítaný semestrální pobyt v zahraničí, 
to je již nadstandard, na nějž si rodiče musí 
zpravidla připravit peníze navíc. Jedná se 
zhruba o částku kolem 300 tis. za půlroční 
studium v zahraničí. V tomto období je zase 
již možné vést dítě k tomu, aby si přivydělalo. 
Za vydělané peníze si pak může dopřát věci, 
na kterých v rozpočtu již nezbývá.

Zdá se vám to hodně? Zkoušeli jste si 
orientačně sečíst sumu, kterou vás bude po-
tomek stát, než nastoupí na vysokou školu 
(to již bereme jako samostatný výdaj) nebo 
začne pracovat? Jak s oblibou říká jeden můj 
kolega: „Vychovat dítě je přibližně stejný 
výdaj jako koupit si ojeté Porsche.“ Některé 
rodiny mají před domem zaparkované i tři či 
více těchto vozů…

Chyby při odstupování od smluv
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17.00 hod. v radotínském Kulturním stře-17.00 hod. v radotínském Kulturním stře-17.00 hod. v radotínském Kulturním stře-17.00 hod. v radotínském Kulturním stře-17.00 hod. v radotínském Kulturním stře-17.00 hod. v radotínském Kulturním stře-
disku, náměstí Osvoboditelů 44.disku, náměstí Osvoboditelů 44.disku, náměstí Osvoboditelů 44.disku, náměstí Osvoboditelů 44.disku, náměstí Osvoboditelů 44.disku, náměstí Osvoboditelů 44.
Svoz velkoobjemového odpadu.Svoz velkoobjemového odpadu.Svoz velkoobjemového odpadu.Svoz velkoobjemového odpadu.Svoz velkoobjemového odpadu.Svoz velkoobjemového odpadu. Sběr  Sběr  Sběr 
velkoobjemového odpadu je fi nancován velkoobjemového odpadu je fi nancován velkoobjemového odpadu je fi nancován velkoobjemového odpadu je fi nancován velkoobjemového odpadu je fi nancován velkoobjemového odpadu je fi nancován velkoobjemového odpadu je fi nancován 
Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován 
společností Pražské služby, a.s. Velkoob-společností Pražské služby, a.s. Velkoob-společností Pražské služby, a.s. Velkoob-společností Pražské služby, a.s. Velkoob-
jemový kontejner (VOK) je přistaven po jemový kontejner (VOK) je přistaven po 
dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení 
je přítomna obsluha VOK. Do těchto kon-
tejnerů je možné odložit starý nábytek, 
koberce a linolea, staré lyže, snowboardy, 
kola, umyvadla a WC mísy. V Radotíně 
budou kontejnery přistavovány v nej-
bližším období vždy v úterý od 14.00 
do 18.00 hodin takto: 25.3. Vojetická 
(prostor za stanovištěm separovaného 
odpadu 016/006), 8.4. Ke Zděři (u sta-
noviště separovaného odpadu 016/007), 
15.4. Strunkovská (prostranství nad 
čp. 380/15, proti odbočce k vodojemu), 
29.4. Věštínská (u stanoviště separova-
ného odpadu 016/003, slepá ulice směrem 
k bytovým domům).
Návrhy k rejstříkovým soudům. Od 
1. ledna 2014 je nutné podávat návrhy na 
zápis, změnu zapsaných údajů či jejich vý-
maz k místně příslušnému rejstříkovému 
soudu. Návrh lze podat v listinné nebo 
elektronické podobě. Podpis na návrhu 
na zápis v listinné podobě musí být úřed-
ně ověřen. Návrh na zápis v elektronické 
podobě musí být podepsán uznávaným 
elektronickým podpisem podle zákona 
upravujícího elektronický podpis nebo 
zaslán prostřednictvím datové schránky 
osoby, jež návrh na zápis podává. Ať už je 
návrh podáván v listinné nebo v elektro-
nické podobě, musí být elektronicky vy-
plněn na internetových stránkách Minis-
terstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 naříze-
ní vlády č. 351/2013 Sb.). Návrh musí být 
doložen listinami o skutečnostech, které 
mají být do veřejného rejstříku zapsány, 
a listinami, které se zakládají do sbírky 
listin v souvislosti s tímto zápisem.
Sběr starých počítačů a notebooků. Ne-
zisková organizace Asekol ve spolupráci 
s hl. m. Prahou uspořádá sběrovou soutěž 
starých počítačů pro všech 57 městských 
částí s názvem Praha plná počítačů. Pod-
le průzkumu se v českých domácnostech 
nachází téměř 500 tisíc nepoužívaných 
počítačů či notebooků. Díky recyklaci 
vyřazených přístrojů lze znovu využít 
až 80 % materiálů. Sběr v Praze bude 
probíhat ve dnech 1. až 3. dubna, do sou-
těže se může zapojit všech 57 pražských 
městských částí a také organizace zřízené 
hl. m. Prahou. Občané i právnické sub-
jekty mohou v tyto dny odevzdávat 
na sběrných dvorech hl. m. Prahy své 
staré počítače i notebooky v jakémkoliv 
počtu. Každé MČ je určeno, který sběrný 
dvůr mohou využít - pro správní obvod 
Praha 16 je to sběrný dvůr v areálu Tech-
nických služeb Praha – Radotín, ulice 
V Sudech 1488. 
Lhůta pro žádost o koncesi. Odbor živ-
nostenský ÚMČ Praha 16 upozorňuje, 
že se blíží konec lhůty k podání žádosti 
o koncesi s předmětem podnikání „Pro-
dej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin“. Nová právní úprava v praxi 
znamená, že každý, kdo je přímým pro-
dejcem spotřebiteli (např. restaurace, 
obchody, stánky, cukrárny, ale i prodej 
v dopravních prostředcích), musí požádat 
do 17. dubna o koncesní listinu. Marným 
uplynutím lhůty nemůže být bez koncese 
prodáván žádný alkohol s výjimkou piva, 
ovocných vín, ostatních vín, medoviny 
a ovocných destilátů. Žádost o koncesi 
není zpoplatněna a podnikatelé nemusejí 
dokládat žádnou odbornou způsobilost. 
Životní podmínky 2014. Český statistic-
ký úřad organizuje v roce 2014 v souladu 
se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statis-
tické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice – EU-SILC 
2014 (Životní podmínky 2014), které nava-
zuje na předchozí ročníky tohoto šetření. 
Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě 
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci v celkem 32 evropských zemích. 
Dalším cílem je získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 
Šetření se uskuteční na území celé České 
republiky v 9962 domácnostech, z nichž 
se 5962 zúčastnilo šetření již v předcho-
zích letech. Všechny domácnosti byly do 
šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru počítačem. Vlastní šetření probíhá 
do 11. května 2014.
Upřesnění. V čísle 1/2014 byl popsán 
případ útěku dětí z mateřské školky. Na 
základě četných dotazů upřesňujeme, že se 
nejednalo o obecní MŠ Praha - Radotín, ale 
o jiné předškolní zařízení v naší oblasti.


