
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milí čtenáři Kbeláku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
držíte v ruce novou podobu tohoto 
informačního listu. Vedení radnice se na 
základě Vašich připomínek rozhodlo plně 
převzít vydávání  Kbeláku do své kompetence a 
tím zajistit nejen kvalitnější vzhled tisku, ale i 
rozsah rubrik, které budou především 
zaplňovány informacemi z  odborů úřadu naší 
městské části. Nechceme jít cestou nic 
neříkajících „povinných rubrik – slovo 
starosty“ či opisováním usnesení zastupitelstva, 
ale přinášet vám aktuality a informace, které se 
týkají přímo vašeho života, sociální oblasti, 
podnikání, kultury, zdraví, studia, životního 
prostředí atd.  Od příště tak chystáme i další 
články, které poutají vaši pozornost – jako např. 
oblíbená JPP (jedna paní povídala), seriál, 
společenská rubrika či informace z kbelského 
sportu. Kbelák je nyní řádně registrován na 
Úřadu pro půmyslové vlastnictví jako ochraná 
známka periodika  a  jejím vlastníkem je 
Městská část Praha 19. Byla také řádně 
ustavena redakční rada a rozhodnuto, že Kbelák 
bude vycházet každé dva měsíce. Postupně pak 
hodláme, podle zvládnutí finanční náročnosti, 
přidávat barevné stránky, obrázky, fota a dle 
vašich ohlasů i nové rubriky, tak aby informace 
byly komplexní a zasahovaly do celé škály 
života ve Kbelích. Co se však i nadále nezmění 
je fakt, že tato tiskovina bude rozdávána 
zadarmo a distribuční místa budou tradiční : 
radnice (vrátnice, knihovna, sekretariát 
starosty), trafika v Bakovské ulici a trafika na 
Mladoboleslavské ul., dům s pečovatelskou 
službou, event. i samoobsluha v hasičárně, 
kancelář Lidového domu  a restaurace Delta. 
Nemusíte se také bát, že bude Kbeláku málo, 
bude vycházet ve dvoutisícovém nákladu a 
pokud přesto na některých z výše uvedených 
míst již informační list nebude, na radnici vždy 
zůstane poslední rezerva, která vám bude 
k dispozici. Chceme, aby Kbelák byl vždy bez 
problémů pro vás ! 
Tak tedy čtěte a my doufáme, že se vám nový 
Kbelák bude líbit. 
   Pavel Žďárský  
  starosta Městské části Praha 19 
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Dětský den vozidlo zdolali a zůstal z něho jen podvozek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jako první vystoupili hasiči z Podolanky, ženy i 
muži a předvedli vodní útok na cíl. Bylo radost 
pohledět na jejich sehranost, hadice se v jejich 
rukou jen míhaly a po chvíli voda zasáhla svůj cíl. 

Kbelští hasiči předvedli útok na hořící vozidlo po 
nehodě a profesionálové ze Satalic společně se 
záchrannou službou provedli vyproštění zraněných 
osob z tohoto vozidla. 

Kbelský dobrovolný hasič Fanda se obětoval a 
posloužil jako figurína. V zadýmovaném vraku mu 
určitě příjemně nebylo. Po vyproštění a odvozu 
zraněných, hasiči pokračovali a předvedli práci 
s hydraulickými nůžkami, což nebyla nijak lehká 
práce, avšak zdatní profesionálové nakonec 

Přítomní a hosté,  kteří se na této akci  podíleli :
Městská policie 
Sbor dobrovolných hasičů z Podolanky 
Sbor profesionálních hasičů ze Satalic 
Záchranná služba hl. m. Prahy 
Sbor dobrovolných hasičů Kbely, který za podpory 
příslušníků místního oddělení městské policie akci 
uspořádal a organizoval. 

V neděli 12. 6. 2005 se nad kbelským rybníkem 
uskutečnil Dětský den, který  zahájil starosta 
městské části a úřadu pan Pavel Žďárský 
přivítáním hostů a seznámil přítomné s programem 
dne. 

Městská policie přivezla na ukázku výukový
autobus, ve kterém byla instalována expozice

protidrogové a kriminální prevence. Dále několik 
motorek, na kterých se mohli děti svést, 
zorganizovala střelbu se vzduchových pušek a 
jízdy na kole, při nichž si děti měli možnost ověřit 
svoje znalosti s ovládáním vozidla a získat tak i 
řidičský průkaz. Všechny děti, které se zúčastnily
jakékoliv akce, získali odměnu, každé dítě navíc
obdrželo kofolu a párek, který si mohli upéci na 
ohýnku, který byl pro tento účel založen.  
Další ukázkou policie byl výcvik psů, který 
skončil zadržením pachatele.  
Vše bylo hrazeno od sponzorů, a to jak formou 
dárečků, tak i finančního příspěvku.  

Velké díky patří  organizacím : 
 Restaurace Lidový dům, Alimex, Autodoprava 

Kazda, Secondhand Hagaras Vrchlabská, pension 
Marie Luisa, potraviny Novotný, Hitcolor Dvořák, 
Dytron s.r.o., Prinsitt, autodoprava Vokál, Městská 
část  Praha 19, zásahová jednotka policie České 

republiky Suchdol, Sataličtí hasiči a Městská 
policie  hl. m. Prahy - Prosek. 



„Život ve Kbelích očima teenagera“ 
ta je určitě pro nás – mladé důležitá.   
     Tak tohle byl pohled a názor na věci, které 
každý dobře zpozoruje. Ale popravdě jako 
teenagerovi mi tu něco chybí… 
 Pro nás jsou Kbely prostě vesnicí a tou taky 
zůstanou, alespoň do té doby, než každý z nás 
dospěje a ten klid, který nám vadí, bude právě to, 
co tady budeme obdivovat. 

ra.an.              
Prázdniny v Mateřských školkách 
V prázdninových měsících panuje všude tzv. 
 „ okurková sezóna “. Nejinak se to jeví i v obou 
místních mateřských školkách. Ale zdání klame. 
Každý rok se obě školky podělí o část 
prázdninového provozu. V červenci byl zajištěn 
provoz ve školce Letců a v srpnu bylo otevřeno 
částečně v Albrechtické a z důvodu rekonstrukce i 
v Letců. Bohužel letošní červencové počasí 
nepřálo dětem využít letního vybaveni na zahradě, 
bazének a sprchu, přesto byl pro děti zajištěn 
pestrý program ve třídách, na zahradě i při 
procházkách po Kbelích. 
Ač navenek vypadá jakoby byly školky zavřené, 
uvnitř panuje čilý stavební ruch. Díky zřizovateli 
Městské části Praha 19 Kbely v obou školkách 
panuje pracovní aktivita. Ve školce Letců se 
opravila zadní část oplocení pozemku. Je to sice 
část plotu, které si každý občan nevšimne, ale pro 
chod školky a bezpečí dětí velmi důležitá. Uvnitř 
budovy se předělávaly umývárny a sociální 
zařízení. Dávala se nová sanitární keramika a 
pokládala nová dlažba. Ve školce v Albrechtické
se zase současně předělává kompletně celá 
elektroinstalace. Takže ani zde nezůstane „ kámen 
na kameni „. Toto jsou však akce a úpravy, které 
jsou na první pohled vidět. Ale prázdniny hlavně 
slouží k přípravě obou budov na další nový školní 
rok. V letních měsících se pravidelně maluje, 
lakuje, dělají opravy a úpravy, čistí, smýčí apod. 
tak, jako v každé domácnosti před svátky. 
Pro nás je svátek 1. září, kdy se do prostor 
mateřských školek navrací děti po prázdninách a 
zároveň přicházejí nové děti, které se teprve budou 
učit soužití s kolektivem a samostatnosti bez 
maminek a tatínků. 
Děti si po celý školní rok rozšiřují své vědomosti a 
dovednosti pod vedením svých učitelek a jsou pro 
ně připraveny obdobné akce a kroužky jako v 
minulých letech např. divadla, výlety, školy v 
přírodě a pro rodiče vánoční besídka a besídka ke 
Svátku matek.                                               B.F. 

Víte, není vůbec lehké popsat život ve Kbelích. 
Starším obyvatelům se tu určitě líbí – malebná 
vesnička, která je již delší dobu z nějakého 
nezištného důvodu součástí hlavního města… 
Ale co občané narozeni nejméně o půl století 
později? Těch se už nikdo neptá, jak se jim ve 
Kbelích líbí, jestli se tu něco změnilo a jestli je 
to dobré! Bohužel tito „teenageři“, jak nás vy 
„dospěláci“ nazýváte, jsou budoucností této 
obce, a proto i když se nikdo neptá, já sama vám 
teď objasním tuto zapeklitou otázku. Nemohu 
mluvit za všechny, co tu bydlí, také hlavně proto, 
protože každý má svůj vlastní názor na tuto 
městskou část. A sama mohu říci, že často se 
nejedná o kladný názor. Budu vám tedy vyprávět 
sama, svůj příběh o mém životě ve Kbelích a 
snad o názoru mladší generace. 
     Když jsem se přistěhovala, bylo mi sedm let. 
Musím říct, že to byla rána – nebylo tu vůbec 
nic. Maximálně venkovská základní škola, 
družina, dvě dětská hřiště a jeden koloniál. Po 
ulicích v krajních částí Kbel se proháněly husy, 
kachny a slepice, staré babky, které o berlích 
nosily nůše s trávou pro králíky. Všude rodinné 
baráčky a jenom pár obecních domů. Nikde 
žádné děti, jen staří lidé o holi a mezi námi, ti by 
si asi na písek hrát nešli. Po týdnu úmorného 
hledání někoho v mém věku, jsem vše vzdala a 
zavřela se doma – televize byla nejlepší 
kamarád. Až když začala škola, objevilo se tu 
pár dětí… 
     Tak tohle byly Kbely před 10 lety. Dnes je mi 
17 a mám docela jiný názor… Za tu dobu se ve 
Kbelích hodně změnilo a musím přiznat, že spíše 
k lepšímu. Základní škola je teď lépe vybavena, 
učitelé na škole jsou lidé na pravém místě. 
Přibylo tu i pár obchůdků, ve kterých se dá 
koupit skoro všechno, i když za větší cenu. 
Vyrostlo také mnoho dětských hřišť a to je 
dobře, protože místo starých lidí o holi se tu 
spíše prohání nespočet malých dětí ( budoucnost 
je tímto vyjasněna ☺). Kbely jsou nyní i o něco 
známější, hodně lidí ví přibližně, kde se nachází 
– alespoň něco, ne? Je zde možné i rozvíjet 
oblíbené aktivity – od solária, přes různé druhy 
sportovního vybití až po tolik oblíbené 
hospůdky, kterých je ve Kbelích dosti na celkem 
malý počet obyvatel (avšak tato „aktivitka“ se 
týká pouze generace starší 18let)… Dokonce 
napůl zchátrané obecní domy se opravují, 
nehledě na obrovskou výstavbu nových bytů, 



 

 

 



 

Internet ve Kbelích 

 

Poslední dobou se stále více lidí ve Kbelích zajímá o 
připojení k internetu. Je to logické, děti rostou, chodí 
do školy, kde počítač je běžným vybavením. Na 
středních školách už je domácí počítač doslova 
nutností. Domácí úkol na počítači je běžná praxe. Na 
internetu si student sežene potřebné informace na 
referát, zpracuje je a odevzdá učiteli na disketě. Ale co 
rodič, který si nevšiml, že jeho dítko roste a k výuce 
dnes již potřebuje jiné pomůcky než kdysi on. A právě 
proto nezbývá, než akceptovat fakt, že počítač je dnes 
běžným vybavením domácnosti, včetně připojení 
k internetu. Tento článek se proto bude zabývat tím, 
jaké jsou ve Kbelích možnosti připojení. Nechci zde 
rozebírat pevné nebo satelitní připojení, hodící se spíše 
pro firmy, neboť finanční náklady se pohybují poněkud 
výše, ale chci vám popsat možnosti připojení 
v domácnosti (hodící se pro běžnou domácnost), které 
plně dostačuje na stahování pošty, brouzdání po 
internetu a právě na výše zmiňované školní potřeby. 

Věřím, že vám tento malý průvodce připojením 
k internetu trochu pomohl a napříště se můžete těšit 
na možnosti příjmu pozemního televizního 
digitálního vysílání na televizi a nebo na počítači. 

           Sez-Net 

Možnost připojení první - Faxmodem 
Pokud doma vlastníte běžnou telefonní linku a počítač 
je vybaven faxmodemem, pokud ne, zakoupíte ho 
napřiklad v Tescu za cca 400,- až 500,-Kč..  
Nevýhodou tohoto připojení je malá rychlost 
(internetové stránky se pomalu načítají) a nikdo se 
k vám v ten čas na pevnou linku nedovolá. Suma 
sumárum, zaplatíte měsíčně telefonnímu operátorovi 
tolik, kolik času strávíte na internetu. 

Možnost připojení pátá – Wi-Fi 
Wi-Fi je zkratka pro termín Wireless Fidelity. Jedná se 
o název druhu bezdrátové sítě pro vysokorychlostní 
bezdrátové přenosy. Uživatel může být připojen stále a 
platí pouze paušální částku za využití služby. Ve 
Kbelích se tato síť stále rozšiřuje, záleží však na tom, 
kde bydlíte. Pro připojení budete potřebovat Wi-Fi 
kartu do PC, pro přístup do sítě na větší vzdálenost 
(řádově stovky metrů či kilometrů), budete potřebovat 
směrovou anténu a přímou viditelnost na přístupový 
bod(tzv. Hot-spot). Mezi výhody patří absence drátů, 
stálé připojení a nízká měsíční cena. Na druhou stranu 
je však třeba počítat s vyššími pořizovacími náklady 
(samoinstalační balíček v ceně okolo 4000,-Kč bez 
DPH).  
Kbely pokrývají v současné době dva operátoři a třetí 
hledá vhodnou lokalitu. 
Cheapernet (274 811 859) má vysílač na střeše 
sokolovny v Mladoboleslavské ulici a na střeše 
obytného domu na rohu ulic Toužimská a Jilemnická.  
A kolik to bude stát? Záleží na rychlosti, kterou si 
zvolíte.64 kbps zdarma, 320 kbps 400,- Kč/měsíc, 1000 
kbps 950,- Kč/měsíc. 
Další síť EL-CHA (241 404 772) má vysílač 
v Luštěnické ulici. Dva základní tarify pro srovnání – 
tarif Stačí málo - maximální rychlost: 400/128 kbits 
cena: 655 Kč (780 Kč s DPH) a tarif Silný základ - 
maximální rychlost: 768/768 kbits cena: 950 Kč (1130 
Kč s DPH ). 
Společnost CZNET (776 844 733) zatím hledá 
vhodnou lokalitu pro svůj vysílač a pokud jim nějakou 
doporučíte, budou jen rádi a vy můžete získat 
vysokorychlostní připojení zdarma. 

Možnost připojení čtvrtá – mobilní telefon 
Pokud vlastníte mobilní telefon, který umožňuje přenos 
dat, můžete jej připojit k počítači a připojovat se 
pomocí mobilu. Toto připojení se však hodí více méně 
jako nouzové, neboť se platí operátorům buď za 
přenesená data, nebo paušálně (cca 800,-Kč), nemluvě 
o pomalém připojení. 

Přidáním služby ADSL k Vaší telefonní přípojce 
nejsou stávající telefonní a faxové služby omezeny a 
linka není Internetem blokována. Další výhodou je 
vyšší přenosová rychlost oproti modemovému připojení 
a stabilita připojení. Nespornými výhodami jsou také 
nízké pořizovací náklady a snadná instalace. 

Možnost připojení třetí - ADSL 
ADSL je vysokorychlostní připojení k internetu určené 
uživatelům, kteří nechtějí investovat vysoké částky do 
zavádění nových technologií a nechtějí platit poplatky 
za telefonní impulsy nebo v některých případech i za 
přenesená data. Podmínkou zřízení služby ADSL je 
telefonní přípojka a připojení k ústředně Českého 
Telecomu, která je touto technologií vybavena.Ve 
Kbelích je tato služba přístupná. Stačí si jen vybrat 
operátora, jejichž nabídky se na vás hrnou ze všech 
stran a liší se jen v detailech. Tato služba se dnes dá 
pořídit již za měsíční poplatek 399,-Kč. Neplatíte za 
Internet podle doby připojení, ale platíte pouze jediný 
paušální poplatek podle zvolené varianty, rychlosti a u 
některých služeb i přenesených dat. Nemusíte tedy 
kontrolovat, jaké je právě tarifní pásmo a máte 
okamžitý přístup k internetovým službám bez vytáčení 
spojení. 

Možnost připojení druhá – ISDN Modem 
Pokud doma vlastníte ISDN linku ( nebo o ni můžete 
požádat), pak musíte mít ISDN modem. Opět platíte za 
dobu připojení, výhoda je pouze v tom, že je o něco 
rychlejší než normální modem (a taky dražší) a máte 4 
telefoní čísla, z čehož vyplývá, že můžete být zároveň 
na internetu i telefonovat. V dnešní době je však dle 
mého názoru ISDN zbytečný luxus. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daň nejvyšší 
V pondělí 15. srpna  po devatenácté hodině 
v Praze 9 Kbelích si rychlost a silný motocykl

zali daň nejvyšší – lidský život. J.B. nezvládl svůj 
otocykl, když vjel do kolejí v asfaltu vyjetých 

autobusy a nákladními auty. Svým těžkým 
zraněním zakrátko v nemocnici podlehl.  

v
m

Návštěvníci 
Jednoho červencového dne navštívili sociální 
odbor dvě podezřelé osoby, které si určitě pro 
přídavky nepřišly. Jeden nenápadně obcházel 
venku, zatímco druhý obhlížel kanceláře, zřejmě 
proto, aby se přesvědčil, zda všechny 
zaměstnankyně poctivě pracují. Po dotazu bdělých 
pracovnic, jaké mají přání, vzali oba dva do 
zaječích. Byl to již druhý případ tohoto druhu, 
v prvém, lapkové sebrali kabelku, když však byli 
pronásledování zaměstnankyněmi za pokřiku 
„Zlodějííí, chyťte jéé“, kabelku odhodili. 

Krádež v zelenině 
O víkendu před 15.7. došlo k vyloupení zeleniny u 
hasičárny. Lapka vnikl dovnitř po rozbití úzkého 
okénka ve dveřích, ani věřit se nechce, že se jím 
mohl protáhnout. Nebyl to zřejmě vegetarián, 
neboť si odnesl jen cigarety a alkohol. Kuřáci měli 
toho rána smůlu, neboť nedaleká trafika byla 
z důvodu dovolené zavřená.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otec se synem nepřežili přistání v 
Letňanech 

Otec se synem zahynuli 26. 8. 2005 v troskách 
ultralehkého letadla. 
Krátce po třetí hodině odpoledne chtěl sportovní 
letoun, který řídil třiašedesátiletý pilot, přistát na 
letňanském letišti v areálu Aeroklubu Letňany. 
Podle svědků letadlo chvíli kroužilo mezi 
přistávací plochou a nad blízkými stromy. Pak 
následoval strmý pád. Pilot nezvládl přistávací 
manévr. Letadlo se zřítilo strmým pádem ze třiceti 
metrů přímo na nos,“ popsala nehodu mluvčí 
záchranné služby Simona Cigánková. Po pádu se 
rozpadlo,“ dodala pražská policejní mluvčí Eva 
Miklíková. Nehoda byla záchranářům nahlášena 
sedm minut po půl čtvrté. Na místo ihned vyrazil 
vrtulník, sanitka a hasičské vozy Po příjezdu na 
místo však již lékař nemohl osádce sportovního 
letounu pomoci. Třiašedesátiletý pilot i jeho 
sedmatřicetiletý syn byli na místě mrtvi. 
Z letadla je museli vyprostit hasiči. Ti přijeli na 
letiště také pro případ, že by se vznítily některé 
části letadla. Příčina nehody letounu zatím není 
známá. Podle prvotních závěrů vyšetřovatelů však 
šlo s největší pravděpodobností o chybu pilota. 
Podle vedoucího letového provozu na zdejším 
letišti Karla Průši se zde podobně tragická nehoda 
nestala. „Mohu jen říci, že letadlo nebylo našeho 
letňanského aeroklubu,“ řekl. Kvůli vyšetřování 
okolností pádu a odklízení trosek letounu bylo 
letňanské letiště uzavřeno až do večera. 

 
Krádeže u kbelských seniorů 

 
VAROVÁNÍ 

právníka MČ Praha 19 
V současné době bylo již pět kbelských seniorů 
okradeno o značné finanční částky a pokaždé 
stejnými zloději – mužem a ženou středního věku, 
velmi slušně oblečených a seriózně vystupujících. 
Prokazují se falešnými doklady, např. jako 
zaměstnanci  energetických podniků, kteří 
přicházejí ohledně vrácení přeplatku za energii či 
vyplacení dotací za rekonstrukci vozovky apod. 
Pro větší důvěryhodnost si vyžádají od své oběti 
občanský  průkaz a dokonce dají poškozenému do 
ruky vyšší částku (obvykle až 3.000,-Kč) 
tzv.„vratku“ a požadují zpět drobné z této částky. 
V momentě, kdy se bydlící vypraví směrem k 
uschovaným penězům, jeden z podvodníků 
sleduje, kde jsou uloženy, a pak už jen stačí, když 
jeden z podvodníků při odchodu zabaví všechny 
zde bydlící a druhý jde najisto pro veškeré úspory 
či cenné předměty. 
 
Při podezření  v této trestné činnosti volejte vždy 
státní policii na l. 158 nebo městskou policii l. 156 
a takovýto případ též oznamte právníkovi MČ 
Praha 19. 
 
      
                                        JUDr. Josef Nykles  



 

Ludomanie - závislost na hracích automatech 
 

  
Nakonec však osud těchto nešťastníků končí 
podobným osudem jako příběh našeho mladíka. 

ppor. Bibiana Fuchsová, 
    PIS OŘP Praha III. 

tel. 974 858 207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaký bývá hlavní důvod, že lidé začnou s 
hazardními hrami? ( odpovídá psycholožka 
Dobrila Hrůzová.) 
 
Prozatím se ukazuje, že nejčastějším důvodem, 
který vede k hraní, je lidská zvědavost, touha 
zkusit něco nového. Nebezpečný je také moment 
ztráty zaměstnání či dlouhá pracovní 
neschopnost, kdy zejména muži začnou chodit 
do restaurací, aby zabili čas, a ke hře je pak jen 
krůček. Často pacienti hovoří o tom, že utíkali do 
herny před netolerantní a vyčítavou ženou, před 
stresem a podobně. Ovšem málokdy si 
uvědomují, že ženy se k nim chovají vyčítavě 
proto, že hrají, a do stresu se daleko spíše tak 
dostali díky hře, kdy zadluženi museli shánět 
peníze na živobytí či na hru, vyhýbali se 
věřitelům, rozprodávali majetek svůj, manželky i 
dětí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na sklonku minulého roku řešili pražští policisté 
případ sebevraždy mladého muže, který byl 
nalezen oběšen v jednom z městských parků. 
         Kriminalisté při prověřování příčin tragické 
události postupně skládali minulost zemřelého 
z jednotlivých informací získaných od blízkých 
osob. Jednalo se o schopného, pracovitého 
mladíka, jenž byl velmi oblíben v okruhu svých 
vrstevníků a neměl ani žádné finanční potíže. Co 
tedy mohlo být příčinou rozhodnutí skončit se 
svým životem ? 
         Důvodem byla psychická impulsivní 
porucha tzv. ludomanie, což znamená závislost 
na hracích automatech. Touto poruchou trpí 
kolem jednoho procenta populace. Navenek 
neškodná závislost, ve skutečnosti znamená 
velkou hrozbu, zejména pro mladší generaci. 
Vyznačuje se postupným propadáním hráčství, 
kdy osobní i pracovní závazky jsou odsouvány 
do pozadí. Jedinec je orientován pouze na 
nutkání hrát a se společenskými problémy, které 
tato činnost přináší, se zpětně závislost 
prohlubuje. 
 Vedle ludomanie však existuje i celá řada 
dalších impulsivních poruch charakteristických 
pro moderní společnost. Patří sem zejména 
závislost na nakupování ve velkých 
supermarketech, závislost na práci tzv. 
workoholismus či  závislost na adrenalinových 
činnostech, které nezřídka končí tragicky.   
Znalost příčin a následků nám však umožní 
pomoci ochránit nejen sebe ale též své nejbližší. 
A proto je vhodné všímat si chování lidí ve svém 
nejbližším okolí a nevyčkávat s odbornou 
pomocí nebo se domnívat, že se věc vyřeší sama. 
Lidé trpící některou z uvedených poruch nejsou 
schopni sami rozpoznat závažnost onemocnění, 
ba naopak přesvědčují sami sebe i okolí, že je 
vše v nejlepším pořádku. 
        



 

 

Třídím, třídíš, třídíme????????? 

Ve vyhlášce mimo jiné najdeme, na které složky 
se komunální odpad třídí: 
§ 3 - Třídění odpadu 
Komunální odpad (dále jen "odpad") se třídí na 
následující složky: 

• papír a lepenka, 
• sklo, 
• plasty, 
• objemný odpad, 
• nebezpečný odpad, 
• směsný odpad. 

Pro někoho skvělá věc, jak člověk sám osobně 
může přispět ke zlepšení životního prostředí ve 
svém okolí; pro jiného nesmysl, který jen 
zbytečně zdržuje, okrádá o čas a prostor. Ať tak 
či onak, jen málo lidí ví, že v hl.m. Praze třídění 
odpadu přímo upravuje vyhláška o odpadech: č. 
24/2001 Sb. HMP - Obecně závazná vyhláška 
hlavního města Prahy, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a 
systém nakládání se stavebním odpadem. Třídění 
odpadu je podle vyhlášky pro každou fyzickou 
osobu žijící v Praze povinností, na jejíž neplnění 
by mohlo být pohlíženo jako na přestupek, za 
který mohou být uloženy sankce. 

§ 12 - Sankce 
Porušení této vyhlášky se postihuje podle 
obecných předpisů (zákona  č. 200/1990  Sb.,  o  
přestupcích, ve  znění pozdějších předpisů.) 

 

Dále se ve vyhlášce dočteme, jaké jsou 
povinnosti fyzických osob a možnosti sankcí, při 
neplnění této povinnosti: 
§ 5 - Povinnosti fyzických osob 
Fyzické osoby jsou povinny: 
a) odpad třídit na složky uvedené v § 3, 
b) vytříděný papír, sklo, a plasty odkládat do 
označených sběrných nádob, 
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečný 

odpad a předávat jej v určenou dobu na 
městem určená a zajištěná místa, přitom jsou 
povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení 
života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo 
nedošlo k ohrožení nebo poškození životního 
prostředí, 

d) objemný odpad odkládat do označených 
velkoobjemových kontejnerů, 
e) směsný odpad odkládat do označených 
sběrných nádob, 
f) ukládat do sběrných nádob pouze složky 

odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby; 
užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu 
a k jinému účelu je zakázáno, 

g) nepoškozovat sběrné nádoby, 
h) neodkládat žhavý popel do sběrných nádob, 
i) nespalovat odpad složky ve sběrných 
nádobách a na volných plochách, 
j) počínat si tak, aby svým jednáním 

neznemožnily provedení pravidelného sběru a 
svozu odpadu. 

Proč se vlastně třídí odpad?
 Zajímá Vás, zda má třídění odpadu vůbec nějaký 
smysl, co se s roztříděným odpadem děje dále? 
Že se dá recyklovat papír, dnes už ví každé malé 
dítě. Jen pro zajímavost, papír je možné 
recyklovat pouze 5x až 7x a pokud do kontejneru 
hodíte třeba umaštěný papír, nelze ho již dále 
zpracovávat. 
 Zpracování skla je také všeobecně známé, 
což ale neplatí o recyklaci plastů. Využití plastů je 
značně různorodé, jen pro ukázku: Z PET láhví se 
vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň 
zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. 
zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět 
vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. 
Pěnový polystyren zase slouží k výrobě 
speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět 
odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací 
dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod. 

Foto: Braunspergerová Iva 

Od 29.8.2005 jsme pro vás navýšili pravidelný 
svoz papíru na 2x a plastu na 3x týdně na všech 
stanovištích. Sklo je nadále sváženo 1x týdně a 
nápojové kartony 1x za dva týdny. Třídění 
odpadu přispívá ke zlepšení našeho životního 
prostředí. 
 Proto všem, kteří odpad třídí, děkujeme! 



 
 
 
 
 

Zahlédli jste Renču Kangůska? (Renault Kango) 
 

O STS PRAHA 
Tělovýchovná jednota zdravotně postižených 
Spastic Sport Praha je sdružena v České federaci 
sportovců s centrálními poruchami hybnosti - 
Spastic Handicap. Byla založena v roce 2001 a 
jejím posláním je pečovat o sportovní vyžití 
mládeže ochrnuté dětskou mozkovou obrnou 
(spastiků) na území hlavního města Prahy.  Jedná 
se o ty zdravotně postižené, kteří nemají zázemí 
či oporu v Jedličkově ústavu Praha. Za čtyři roky 
se nám za pomoci hodných lidí daří krok za 
krokem rozšiřovat naši činnost. Jedním 
z prostředků naší práce je postupné a trpělivé 
rozvíjení úzké spolupráce s rodiči, Pražskou 
tělovýchovnou unií, dobrovolníky z řad studentů 
a s dalšími příznivci, kteří nám pomáhají 
hodnotně naplňovat prostřednictvím sportu volný 
čas handicapovaných. K pravidelnému 
provozování tělovýchovy a sportu svážíme děti 
prakticky z celé Prahy, takže naším nejtíživějším 
problémem je právě bezbariérová doprava. Je 
třeba mít na paměti, že našimi členy jsou z větší 
míry  těžce postižené. 
 V kroužcích přibližujeme dětem 
jednotlivé paralympijské sporty, vhodné k míře 
jejich postižení, pro středně těžké vady jsou 
zejména atletika, cyklistika a lukostřelba, pro 
velmi těžce postiženou mládež, tedy pro 
vozíčkáře a berličkáře, jsou to především další 
paralympijské sporty boccia, modifikovaná 
cyklistika na tricyklech, curling a závěsný 
kuželník. V době letních prázdnin se 
zúčastňujeme desetidenního vodáckého sjezdu 
řeky Berounky. Realizace všech našich 
sportovních akcí vyžaduje nemalé finanční 
náklady na materiální vybavení, dopravu, 
ubytování, stravování, pronájem sportovišť, 
vodáckých tábořišť atd. Hledáme tedy způsob, 
jak náklady snížit. Není však v našich silách 
vyřešit tuto záležitost bez pomoci osvícených a 
ušlechtilých lidí, kteří rozměr významu sportu 
pro těžce postižené lidi chápou. 

                                    
 Jana Kotěrová, předsedkyně TJ STS Praha 

www.stspraha.adam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V červnu letošního roku byla na zahradě 
Lidového domu veliká sláva. Možná jste sami 
zahlédli, jak se k „Liďáku“ sjíždějí vozy a sbíhají 
lidé. A co se tam vlastně dělo? 
Zřejmě to ani netušíte, ale v naší městské části, 
tedy přesněji ve Kbelích, v Katusické ulici má 
sídlo Tělovýchovná jednota zdravotně 
postižených Spastic Sport Praha, jejíž 
předsedkyní je paní Jana Kotěrová. A právě paní 
Kotěrové byly slavnostně předány klíče od 
nového vozu Renault Kango, který díky firmě 
KOMPAKT s.r.o.  a všem sponzorům jejichž 
reklamy jsou umístěny na voze, bude TJ STS 
Praha využívat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místostarosta MČ Praha 19 Ing. Vladimír Olmr 
přivítal všechny sponzory na naší půdě, a po 
proslovech a poděkování přišel křest na „Renču 
Kangůska“. Po drobném pohoštění se všichni 
rozešli s přáním mnoha najetých kilometrů bez 
nehody. V následujících dnech ještě úřad vyšel 
vstříc při zajištění parkovacího místa za jehož 
realizaci patří dík panu Bílkovi, který je 
vedoucím odboru dopravy MČ Praha 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXCON VILLAGE 
             staví ve Kbelích 

Většina obyvatel Kbel si jistě všimla, že v 
prostoru za stávající zástavbou mezi ulicí 
Jilemnickou a Semilskou  směrem k železniční 
trati, byla koncem minulého roku zahájena 
výstavba nového obytného areálu. Projekt  nese 
název „Na zelené louce“.  Jeho investorem je 
společnost Excon village, dceřinná společnost 
společnosti EXCON. Společnost EXCON 
vstoupila na trh jako developer v oblasti bytové 
výstavby v roce 2003. Aktivity se však postupem 
času rozrostly do té míry, že vznikla dceřinná 
společnost EXCON village , kterou nyní plně 
zaměstnává právě projekt rezidenčního bydlení v  
městské části Praha  – Kbely. 
Výstavba je rozdělena do tří etap. V současné 
době je v konečné fázi výstavba 1. etapy, ve 
které bude ve čtyřech bytových domech 
dokončeno 153 bytových jednotek. Nejpočetněji 
jsou v této etapě zastoupeny dvoupokojové byty 
s kuchyňským koutem o výměře cca 55 m². 
Samozřejmě, že zde nechybí ani velice žádané 
byty o výměře o něco málo větší než 30 m². 
Zajímat se o bydlení však může i rodina toužící 
po klasickém větším bytě 3+kk až 5+kk s 
podlahovou plochou od 85 do 110 m². Většina 
bytů má balkony či terasy, přízemní byty pak 
předzahrádky. Kolaudační řízení je plánováno na 
měsíc říjen, noví obyvatelé se nastěhují do konce 
tohoto roku. Vzhledem k tomu, že zastřešení 
objektů je dle požadavku územního rozhodnutí 
řešeno klasickou sedlovou střechou, jsou bytové 
jednotky v posledním nadzemním podlaží řešeny 
jako mezonetové a nabízejí tak nádherný výhled 
do kraje i na Kbely samotné. Současně s první 
etapou jsou v této lokalitě budovány i inženýrské 
sítě.  Za zmínku stojí rovněž informace, že celý 
areál bude vytápěn dálkově horkovodem, nebude 
mít tedy v tomto ohledu negativní vliv na životní 
prostředí. V areálu jsou navrženy 2 páteřní 
komunikace, první z nich, která se právě 
realizuje, propojuje ulici Semilskou a ulici 
Jilemnickou, druhá z nich je slepá. Součástí 
projektu je i nový chodník podél ulice 
Jilemnické, který poskytne obyvatelům Kbel 
ideální spojení mezi centrem této městské části a 
nově budovaným areálem. Aby nebylo parkování 
automobilů řešeno na povrchu a zbylo tak více 
ploch pro zeleň a odpočinek, jsou garážová 

stání navržena převážně pod objekty. Areál bude 
protkán komunikacemi pro pěší a osázen stromy a 
zelení. Nabídne tak ideální cíl pro procházky v tak 
vzácných chvílích volna. Nadšeni budou i ti 
nejmenší, neboť mezi domy vznikne nové dětské 
hřiště, které bude následně předáno městské části.  
Nemysleli jsme však na obyvatele Kbel jen v 
tomto areálu. Společnost EXCON přispěla na 
vybavení Základní školy Albrechtická finančním 
darem v hodnotě 1 000 000 ,- Kč. Tento dar byl  
24.6.2005 slavnostně předán na Žofíně při 
příležitosti 15. výročí založení skupiny EXCON. 
Dar osobně převzal pan starosta Pavel Žďárský 
spolu s paní ředitelkou Mgr. Janou Kocmanovou. 
V současné době zahajuje společnost EXCON 
výstavbu druhé etapy, ve které nabídne dalších 40 
převážně malometrážních bytových jednotek v 
kombinaci s byty 4+kk a 15 řadových domů 
řešených jako 5+kk. Řadové domy jsou zajímavě a 
moderně řešeny, v přízemí mají umístěnou garáž , 
technickou místnost, šatnu, WC a obývací pokoj s 
kuchyňským koutem, v patře jsou pak umístěny 4 
pokoje, šatna, a dvě koupelny. Zahrady domů 
navazují na zahrady stávající zástavby rodinných 
domů. Dokončení předpokládáme v první polovině 
příštího roku.  
Ve fázi projektu je rovněž i třetí etapa výstavby, 
nazvaná SEVER, ve které máme v plánu vystavět 
220 bytových jednotek a celý areál tak dokončit. 
Se zahájením prodeje je počítáno koncem tohoto 
roku, s vlastní realizací pak začátkem roku 2006. 
Pakliže vás náš projekt zaujal, neváhejte 
kontaktovat náš tým realitních makléřů na tel. 244 
015 244 nebo 602 60 11 60.  Podrobnější 
informace získáte rovněž na internetových 
stránkách našeho projektu www.excon.cz nebo 
osobně v sídle společnosti na adrese Sokolovská 
203, Praha 9                             Ing. Radka Jínová 
                                                      EXCON, a.s. 

 



 

 

 



Odbor životního prostředí 
Na odboru životního prostředí jsou v současnosti zaměstnáni čtyři pracovníci: 
Bc. Jan Lípa – vedoucí tel.č.: 284080873, Mgr. Lena Lichtenberková – referent tel.č.: 284080874, 
Blanka Pokorná, DiS. – referent tel.č.: 284080876, Zuzana Batoušková – sekretářka tel.č.: 284080875. 
Pracovní náplně našich zaměstnanců jsou rozděleny tak, abyste se mohli s jakýmkoli problémem obrátit na 
kteréhokoli z nás na odboru. 
 
OŽP ÚMČ Praha 19 vykonává státní správu v přenesené působnosti zákonem a statutem v těchto 
oblastech: 
•dle zák. č. 99/2004 Sb. oblast rybářství  
•dle zák. č. 166/1999 Sb. oblast veterinární péče  
•dle zák. č. 246/1992 Sb. oblast ochrany zvířat proti týrání  
•dle zák. č. 86/2002 Sb. oblast ochrana ovzduší  
•dle zák. č. 147/1996 Sb. oblast rostlinolékařské péče  
•dle zák. č. 114/1992 Sb. ochrana přírody a krajiny  
•dle zák. č. 449/2001 Sb. oblast myslivosti  
•dle zák. č. 334/1992 Sb. oblast ochrany zemědělského půdního fondu  
•dle zák. č. 100/2004 Sb. vyjadřování ke stavbám  
•dle zák. č. 2891995 Sb. oblast ochrany lesů a lesního hospodářství  
•dle zák. č. 200/1990 Sb. oblast přestupků na úseku životního prostředí  
•dle zák. č. 185/2001 Sb. oblast odpadového hospodářství 
Tučně zvýrazněné oblasti jsou vykonávány z části či ve všech kompetencích na celém území správní 
oblasti Praha 19, tzn. Kbely, Vinoř, Satalice, Čakovice, Miškovice, Třeboradice. 
V těchto oblastech vyřizujeme všechny vaše písemné, osobní, elektronické i telefonické žádosti, náměty, 
připomínky, ale také stížnosti. 

K dalším činnostem odboru pro katastrální území Kbel patří spolupráce s odborem dopravy, infrastruktury 
a místního hospodářství při rozmísťování laviček a odpadkových košů, likvidaci černých skládek apod.  
Ve spolupráci s odborem správy majetku náš odbor rozhoduje o nových výsadbách zeleně i údržbě zeleně 
dosavadní. 
Odbor životního prostředí zprostředkovává pravidelné umísťování velkoobjemových kontejnerů a jarní a 
podzimní svoz bioodpadu. Zajišťujeme také kontejnery na tříděný odpad. V současnosti odbor dohodl s 
Magistrátem hl. m. Prahy navýšení svozu papíru na 2x a plastu na 3x týdně na všech stanovištích. Tato 
četnost je v platnosti od 29.8.2005. 
Účastníme se kontrolní činnosti nad postupem sanačních prací v areálech PAL, LOK a letiště. 
V současnosti náš odbor připravuje zřízení cyklostezky, která by měla vést ze Kbel přes Satanice a Vinoř 
do Ctěnic a zpět do Kbel. Celý okruh by měl být dlouhý 11 km. Jeho realizace je v jednání. 
Pokračují také přípravy rekonstrukce rybníka, které si vyžádají finančně náročné rozbory k určení složení a 
množství nebezpečných látek uložených v bahně rybníka.  
Náš odbor také pořádá další akce, jako je například Jarní úklid, jehož se účastní především skauti, ale i 
další dobrovolníci z řad občanů, jimž záleží na životním prostředí v naší obci. Poslední Jarní úklid proběhl 
o víkendu 21-22. 5. a bylo sebráno 9m³ odpadů. 
 
Na nástěnce odboru, umístěné ve 2. patře budovy radnice, naleznete návody na vyplňování ročního hlášení 
o dopadech a evidenčních listů nebezpečného odpadu, můžete si zde přečíst a vyzvednout vytištěné rady 
jak postupovat při žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu, o kácení dřevin, o stanovisko ke 
stavbě, o vydání rybářského či loveckého lístku. Naleznete zde seznam sběrných dvorů či aktuální 
informace jako například harmonogramy svozů velkoobjemových kontejnerů, kontejnerů na bioodpad či 
svozů nebezpečného odpadu. Řadu dalších formulářů a dokumentů si můžete vyzvednout přímo na odboru. 



 

 

Vše kolem bydlení – odbor správy bytového 
a nebytového hospodářství 

 

Odbor správy bytového a nebytového 
hospodářství v průběhu měsíce července obdržel 
k výkonu své práce nové služební mobilní 
telefony. Pro rychlejší spojení s nájemníky vám 
zveřejňujeme nová telefonní čísla : 
Vedoucí odboru     775 590 150 
Předpis nájemného         775 590 151 
Provozní technik            775 590 152 
Uvedená telefonní čísla jsou vám k dispozici pro 
vaší potřebu, abychom tak mohli rychleji a lépe 
zajišťovat řešení havárií a běžných provozních 
záležitostí, spadajících do kompetence OSBNH. 

Odbor správy bytového a nebytového 
hospodářství, úsek předpisu nájemného, v 
průběhu měsíce července zpracovával ve 
spolupráci s ekonomickým odborem rozvahy 
plnění předpisu nájemného za první pololetí 
letošního roku s důrazem na včasnou komunikaci 
s dlužníky, rozesílal upomínky těm dlužníkům, u 
nichž došlo k překročení linie dvou nebo tří 
nájmů , a to jak v části předpisu nájemného bytů, 
tak i nebytových prostor. 

V průběhu měsíce července pokračovalo 
výběrové řízení dle zákona č. 40/2004 Sb. na 
provedení zateplení bytového domu Katusická 
667 - 669, Kbely, aby tak byla dokončena 
kompletní rekonstrukce tohoto domu, kde byla 
již dokončena výměna výloh obchodů za výlohy 
v plastovém provedení. Zahájení prací na 
zateplení předpokládáme v první polovině 
měsíce září, kde tyto práce budou probíhat s již 
zahájenou výměnou a rekonstrukcí chodníků. 
Tuto konkrétní akci – chodníky Katusická – 
zajišťuje ODIMH, s kterým náš odbor úzce 
spolupracuje tak, aby obě akce proběhly bez 
vzájemných komplikací.  
V průběhu měsíce července byla dokončena 
výměna stoupajících a ležatých rozvodů SV a 
TUV v bytovém domě Toužimská 688 – 690, 
Kbely. Práce proběhly bez závad a v 
odpovídající kvalitě. 

ing. Lubomír  T e j r o v s k ý   
vedoucí odboru správy bytového a   

nebytového hospodářství 

Odbor správy bytového a nebytového hospodářství 
se sídlem Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely 

tel. 284080868, 284080870, 284080871,284080872, 
fax 284080869 

Foto: Braunspergerová Iva 



• Výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, 
je-li v něm fyzická osoba zapsána  
• Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k 
objektům a prostorám, v nichž je místo podnikání,
liší-li se od bydliště. 
• Doklad o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč 
za každou ohlašovanou živnost (v případě
provozování živnosti průmyslovým způsobem je to
10.000,- Kč) 
•V případě záměru podnikatele provozovat živnost 
průmyslovým způsobem doklady o skutečnostech
prokazujících provozování živnosti průmyslovým
způsobem. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte?
Formulář "Ohlášení živnosti volné" lze získat na
jakémkoli živnostenském úřadu, příp. je volně
dostupný na internetu
(http://business.center.cz/business/sablony/zu/) 

Jaké jsou správní poplatky a jak je máte 
uhradit? 

•1 000,- Kč správní poplatek za vydání 
živnostenského listu (10 000,- Kč u živnosti 
provozované průmyslovým způsobem) 
•Může se uhradit přímo v pokladně úřadu, nebo 
složenkou, ale také převodem z účtu  
Jaké jsou lhůty pro vydání živnostenského listu?
Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský 
list do 15 dnů ode dne doručení ohlášení, pokud 
jsou všechny náležitosti splněny. 

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány? 
•Přihlášení k registraci u místně příslušného správce 
daně (finančního úřadu - do 30 dnů od získání 
živnostenského oprávnění) 
•Přihlásit se u místně příslušné správy sociálního 
zabezpečení do 8. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci v němž zahájila výkon
činnosti (např.zahájí činnost 3. 1. 2005 je povinna 
tuto činnost oznámit nejpozději do 8. 2. 2005). 
•Přihlášení se u zdravotní pojišťovny v termínu do 8 
dnů ode dne převzetí ŽL. 
•Podat přihlášku k povinnému úrazovému pojišťění 
za zaměstnance podle zákona o veřejném pojištění
(alespoň minimálně 1 zaměstnanec) 
 
 
 
To je pro dnešek vše a příště se budeme zabývat
ohlášením živnosti volné pro právnické osoby. 
                                                             Dana Žabová
                                vedoucí živnostenského odboru 
                                                        UMČ Praha 19

Živnostenský odbor radí začínajícím podnikatelům 
V tomto seriálu vám poskytnu návody, kterak 
postupovat v různých životních situacích. Dnes se 
budeme zabývat Ohlášením živnosti volné pro 
fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (České 
fyzické osoby) 
 
Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona 
soustavná činnost provozovaná samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 
účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených 
živnostenským zákonem. U živností volných 
nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) 
provozování živnosti předepsány, podnikatel u 
těchto živností musí splňovat pouze všeobecné 
podmínky provozování živnosti. 
Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou 
v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na 
území České republiky. Bydlištěm na území České 
republiky se rozumí trvalý pobyt na jejím území. 
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti 

fyzickými osobami jsou: 
•Dosažení věku 18 let  
•Způsobilost k právním úkonům  
•Bezúhonnost  
•Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, 
pokud na území České republiky podniká nebo 
podnikala, nemá daňové nedoplatky. Doklad 
vyhotoví místně příslušný finanční úřad (ne starší 
než 3 měsíce)  
•Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, 
pokud na území České republiky podniká nebo
podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného 
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Doklad vyhotoví místně 
příslušná správa sociálního zabezpečení (nesmí být 
starší než 3 měsíce). 
Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou 
avšak je podmíněno ohlášením. 
Ohlášení je možné podat osobně nebo poštou u 
živnostenského úřadu příslušného podle bydliště 
(trvalého pobytu) ohlašovatele. 

Jaké doklady předkládá ohlašovatel 
živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti ? 

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně 
vyplněné na místě) 
• Výpis z Rejstříku trestů podnikatele, popř. i jeho 
odpovědného zástupce (ne starší 3 měsíců)  
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li 
ustanoven), podpis na čestném prohlášení musí být 
úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce 
prohlášení osobně před živnostenským úřadem. 



Stavební úpravy v bytových domech 

nepodléhají stavebnímu povolení, může vydat 
souhlas s ohlášením. Pokud stavební úřad do 30 
dnů od prokazatelného podání (např. razítko 
odatelny) na ohlášení nereaguje, může stavebník 

po této lhůtě práce provést. 
p

Vyžadují-li zamýšlené práce vydání stavebního 
povolení, je třeba stavebnímu úřadu podat žádost, 
která obsahuje především druh, účel, místo stavby, 
termín dokončení stavby (nejlépe v počtu měsíců 
od nabytí právní moci stavebního povolení), jméno 
a adresu zpracovatele projektové dokumentace, 
způsob provedení stavby, seznam známých 
účastníků řízení a odhad nákladů na provedení 
stavby. K žádosti se pak doloží projektová 
dokumentace ve dvou vyhotovení, doklad o 
oprávněnosti projektanta k projektování, doklad o 
vlastnictví (souhlas majitele nemovitosti) a 
vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy. 
Případné další doklady upřesní podle konkrétní 
žádosti pracovníci stavebního úřadu. Na základě 
úplné žádosti zahájí stavební úřad stavební řízení a 
po projednání vydá stavební povolení. Poplatek za 
vydání stavebního povolení zůstává i po novele 
sazebníku ve výši 300,- Kč. Po nabytí právní moci 
stavebního povolení mohou být práce provedeny. 
Po dokončení stavebních prací  je třeba podat 
žádost o kolaudaci.  

Na závěr pouze upozorňuji, že provedením 
stavebních úprav nebo udržovacích prací, které je 
třeba stavebnímu úřadu ohlásit, bez takového 
ohlášení nebo v rozporu s ním, se stavebník dopustí 
přestupku podle § 105 stavebního zákona a bude 
potrestán  pokutou až  do výše 10.000,- Kč, za 
práce provedené bez stavebního povolení pak 
pokutou v rozmezí od 10.000,- do 25.000,- Kč. 

Toto je pouze všeobecně zpracovaná problematika 
avebních úprav v bytových domech, informace ke 
onkrétnímu stavebnímu řízení či ohlášení podají 

pracovníci stavebního úřadu. 

st
k

   Ing. Ivana  Peterková - Vedoucí odboru výstavby 

Zákon č. 50/1976 Sb. v platném znění (stavební 
zákon) rozlišuje 3 základní skupiny stavebních 
prací nebo prací souvisejících s opravou a 
údržbou stavby: 

1) Práce, které nepodléhají posouzení podle 
stavebního zákona – udržovací práce.  

2) Stavební práce, které je nutno stavebnímu 
úřadu předem ohlásit.  

3) Stavební práce, které je možno provést jen na 
základě vydaného stavebního povolení.  

add.1) Udržovací práce, které nevyžadují 
posouzení podle stavebního zákona jsou většinou 
práce, které každý vlastník nemovitosti provádí v 
rámci údržby stavby -  jsou to zejména: opravy 
fasád a vnitřních omítek, obklady stěn, podlah a 
výměny dlažeb, opravy vnitřních instalací, 
opravy oken a dveří a jejich nátěry apod., 
nemění-li se jejich provedením vzhled stavby. 

add.2) Ohlášení stavebnímu úřadu je nutné u 
stavebních úprav, kterými se nemění vzhled 
stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí 
stavby a nemění se způsob užívání stavby nebo 
její části.   

add.3) Stavební práce, kterými se zasahuje do 
nosných konstrukcí stavby, jejich provedením se 
mění vzhled stavby (mění se velikosti oken, 
dveří, případně se některé otvory ruší nebo zřizují) 
nebo dochází ke změně užívání celé stavby nebo 
její části (např. zrušená komora se stává součástí 
koupelny, z jednoho pokoje se stávají dva), je  
možno provést až po ukončení stavebního řízení, 
jehož výsledkem je vydání stavební povolení, 
resp. práce je možné provést po nabytí právní 
moci stavebního povolení. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v první řadě si 
musí stavebník promyslet, jaké práce chce provést 
a podle toho musí zvážit, co je třeba před vlastním 
provedením prací vyřídit na stavebním úřadě. 
V každém případě však k provedení prací 
potřebuje souhlas majitele domu. V našich 
podmínkách to nejčastěji bude městská část 
(OSBNH a OSM) nebo bytové družstvo. 
Ohlášení stavebnímu úřadu musí obsahovat 
především jednoduchý, ale přesný popis a rozsah 
prováděných prací včetně jednoduchého 
situačního nákresu. Po tomto podání má stavební 
úřad ze zákona 30 dní na to, aby podané ohlášení 
posoudil a pokud uzná, že uvedené práce  



Činnost odboru správy majetku 
 Prodej pozemků v lokalitě NOUZOV 

 
Na pravidelné zasedání zastupitelstva MČ Praha 
19 připravuje Odbor správy majetku 
k projednání prodej dalších pozemků pod 
rodinnými domky v lokalitě NOUZOV.  
 
Prodej těchto pozemků se uskutečňuje již od 
roku 1997, kdy bylo provedeno geodetické 
zaměření stávajících hranic pozemků. Od té doby 
byly prodány pozemky již 38 vlastníkům 
rodinných domků. V současné době jsme 
připravili žádosti dvou zájemců, které bude 
projednávat zastupitelstvo. Další žádosti se již 
kompletují k projednání v radě MČ Praha 19. 
 
Geodetické zaměření stávajících hranic pozemků 
bylo nutným předpokladem pro zahájení prodejů. 
Fyzické hranice pozemků byly v minulosti různě 
posouvány a měněny dle potřeb tehdejších 
vlastníků domků většinou bez vědomí úřadu (či 
dříve Národního výboru). Proto bylo v mnoha 
případech zjištěno, že nová hranice byla i o 
několik desítek centimetrů posunuta oproti 
původní. Docházelo k tomu zejména při 
rekonstrukcích a různých povolených či 
nepovolených přístavbách domků. Snahou 
vlastníka pozemků, tj. tehdy MČ Praha - Kbely, 
bylo dát do souladu stávající faktické hranice 
s mapami v Katastru nemovitostí a tím zajistit 
nejen nové přesné hranice, ale i novou výměru 
pozemků pronajatých vlastníkem stavby. Toto 
bylo velice důležité pro následný prodej a 
sjednání kupní ceny. Tímto chtěla městská část 
zamezit nesrovnalostem v určení hranice mezi 
jednotlivými sousedy a předejít tak možným 
sporům. I tak se v poslední době stává, že nové 
zaměření není respektováno. 

 Úhyn ryb v rybníku skončil 
V průběhu měsíce dubna a května byl zjištěn 
značný úhyn ryb ve zdejším rybníku. 
Dle vyjádření Českého rybářského svazu byla 
příčina úhynu obyčejná „chřipka“. Tato však 
s tou lidskou nemá nic společného. Ryby mohou 
toto virové onemocnění dostat stejně jako lidé 
při oslabeném organismu. A tomu se není po tak 
dlouhé zimě možno divit. Český rybářský svaz, 
který má v pronájmu vodní nádrž, byl požádán o 
kontrolu zdravotního stavu nasazených ryb a o 
trvalý dohled nad kvalitou vody v nádrži. Na 
základě naší výzvy byla provedena likvidace 
uhynulých ryb a současně nezbytný zásah 
proti dalšímu úhynu. Podle rybářů, které 
v současné době můžete spatřit v hojném počtu 
se teď v září situace jeví tak, že ryby jsou 
vyléčeny. 

 Výstavba garáží v ulici Hůlkova 
MČ Praha 19 připravila pokračování výstavby 
garáží u důstojnických domů v ulici Hůlkova. 
Druhá etapa navázala na tu první dokončenou 
v dubnu 2002. Nové garáže jsou 3 a stojí podél 
plotu do ulice Mladoboleslavská. 

Byly zajištěny veškeré potřebné doklady pro 
vydání stavebního povolení výstavby dalších tří 
garáží u domu čp. 301 v ul. Hůlkova.  Došlé 
nabídky na provedení prací byly předloženy radě 
městské části a s vybraným dodavatelem byla 
uzavřena smlouva o dílo s termínem ukončení 
stavby včetně terénních úprav do31.8.2005. 

Na pronájem těchto garáží za cenu 1.211,- 
Kč/měs. je vypsán záměr. Zájemci mohou své 
žádosti podat prostřednictvím podatelny úřadu. 
                                Ing. Z. Tomíčková – vedoucí OSM 



 Informace odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro 
rodiny s nemocnými dětmi 

 Co je ranná péče? 
Doba kolem narození nového dítěte do rodiny je časem velkých přání, očekávání a radosti.Většina našich 
snů a nadějí se s příchodem dítěte na svět vyplní, některé okamžitě, jiné postupně a na ty méně důležité  
časem prostě zapomeneme.  

Některé děti mají však svůj 
příchod na svět ztížený – narodí se 
předčasně, mají malou porodní hmotnost, 
při  porodu nebo krátce po něm se 
vyskytly závažné komplikace, prodělaly 
onemocnění centrální nervové soustavy 
s možnými budoucími následky nebo jim 
již krátce po porodu bylo 
diagnostikováno vrozené  postižení. Jiné 
děti se bez zjevných příčin mohou vyvíjet 
výrazně pomaleji než jejich vrstevníci. 

Pro rodiny dětí s podobnými 
problémy se rázem původní radostné 
očekávání mění ve smutek, lítost a 
beznaděj, rodina se jen obtížně s novou 
situací vyrovnává a uprostřed nejistoty  
hledá způsoby jak nejúčinněji svému 
děťátku pomoci. 

Na pomoc rodinám v této těžké životní situaci vzniklo v roce 1994 Středisko raně péče Diakonie ČCE v 
Praze5 - Stodůlkách. Kvalifikovaní poradci rané péče pravidelně navštěvují rodinu v jejím domácím 
prostředí a spolu s rodiči hledají  způsoby a postupy, které by hravou a nenásilnou formou pomohly jejich 
dítěti dosáhnout maxima svých možností. Kromě podpory vývoje dítěte podporuje poradce rodinu při 
prosazování jejich práv a zájmů, např. při jednání s institucemi, poskytuje základy sociálně právního 
poradenství, včetně poradenství při výběru a získávání rehabilitačních pomůcek, zprostředkovává kontakt s 
dalšími odborníky nebo rodinami navzájem, vytipovává a kontaktuje předškolní zařízení apod.  
Doplňkové aktivity střediska nabízejí pomoc při zajištění hlídání dítěte v domácím prostředí, pravidelná 
setkávání rodin a společné pobyty klientských rodin.  
 
Všechny služby střediska rané péče jsou poskytovány bezplatně. 
Služby střediska může využít každá rodina s dítětem raného věku z Prahy 19. 
 
Kontaktovat nás můžete každou středu na tel.č. : 235 51 83 92, nebo kdykoliv na číslech: 731 44 55 02, 
 731 44 55 03 nebo 731 44 55 04.  
 
Také se na nás můžete obracet písemně na adresu: Středisko rané péče Diakonie ČCE v Praze 5-
Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 nebo elektronicky: strediskorp@volny.cz. 
Více informací naleznete na www.rana-pece.cz. 
 
Doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví: činnost Střediska je opravdu na vysoké úrovni, 
pomáhá také u nás ve Kbelích a kdo máte potřebu, neváhejte se obrátit na výše uvedenou adresu nebo na 
náš odbor, jmenovitě na  - Phdr. Janu Torovou – vedoucí odboru, tel: 286 8528 88. 



Odbor dopravy,investic a místního hospodářství 
Autovraky v ulicích městské části 

 
Na území naší městské části jsou občas k vidění 
vozidla, která se po několik měsíců nepohybují a 
majitelé o ně nejeví zájem. Pokud je takové 
vozidlo trvale technicky nezpůsobilé k provozu na 
pozemních komunikacích, není opatřeno 
registrační značkou, nebo je evidentně technicky 
nezpůsobilé k provozu, je dle § 19 zákona 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
označeno jako vrak. V praxi to znamená, že pokud 
vozidlo nemá registrační značku, je k provozu 
nezpůsobilé, jelikož s ním nelze odjet. Rovněž 
v případě, že vozidlo registrační značku má, ale 
chybí mu některé díly, například světla, kola, části 
karoserie apod., je k provozu nezpůsobilé. 
Vlastník vraku je povinen odstranit jej na výzvu 
vlastníka komunikace do dvou měsíců od 
doručené výzvy k odstranění. Pokud tak neučiní, 
odstraní a zlikviduje vrak vlastník komunikace na 
náklady vlastníka vozidla. Pokud není vozidlo 
opatřeno registrační značkou a nelze tak zjistit 
majitele vozidla, zveřejní vlastník komunikace 
výzvu způsobem v místě obvyklým, tedy na 
úřední desce, a po uplynutí lhůty dvou měsíců 
vrak zlikviduje na vlastní náklady. 

Pracoviště  Kongresová 2, Praha 4 
 
Telefon                   236 002 800 (call centrum) 
(informace)             974 823 817  
(vedoucí)                 974 823 842  
 
 
Návštěvní dny : pondělí až čtvrtek  7,00 – 20,00 
 
 (s jednou zákonnou přestávkou v době od 16,15 
do 16,45 hod., kdy je na půl hodiny přerušeno 
odbavování). V případě nejasností lze záležitost 
konzultovat předem přímo s pracovníky registru 
řidičů na tel. : 974 823 850. 
 
Žadatel je povinen úřadu předložit : 
a) vyplněnou žádost - tiskopis Žádost o vydání 
řidičského průkazu, je k dispozici : u informační 
přepážky registru řidičů, 
 Kongresová ul. 2, Praha 4 
b) platný doklad totožnosti žadatele  
c)jedna fotografie rozměru 35 x 45 mm (jako na 
občanský průkaz) 
d)původní řidičský průkaz,vydaný v době od 
1.7.1964 do 31.12.2000  
úkon je osvobozen od správního poplatku 
Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz ve 
lhůtě do 20 dnů. 
 
Všechny stávající řidičské průkazy  (vydané 
od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004) budou po 1. 5. 
2004 i nadále platné, a to ve všech členských 
státech Evropské unie. Jejich výměna je 
rozložena do 3 termínů podle data vydání 
řidičského průkazu. 
ŘP vydáván od 1. 1. 1964 do 31. 12. 1993      
výměna do 31. 12. 2007 
ŘP vydáván od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000       
výměna do 31. 12. 2010 
ŘP vydáván od 1. 1. 2001 do 30. 04. 2004       
výměna do 31. 12. 2013 
 
Řidičské průkazy, osvědčení profesní 
způsobilosti řidičů, výpis z evidenční karty 
řidičů pro žadatele s trvalým nebo dlouhodobým 
pobytem na území hlavního města Prahy vydává 
                                   pouze 
Registr řidičů odboru dopravně správních 
agend Magistrátu hlavního města Prahy. 

Výměna řidičských průkazů za nový 
typ – Model Evropských společenství 
 
Formuláře, náležitosti, doklady 
 
(vydáván od 1. 5. 2004 v provedení plastové 
karty, s omezením na 10 let  – Model 
Evropských společenství ) 
 
Níže uvedený návod pro postup vychází ze 
současné platné právní úpravy - zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Novela zákona o 
provozu na pozemních komunikacích je 
projednávána Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR a nenabyla účinnosti. Vzhledem 
k této skutečnosti nelze vyměnit řidičské 
průkazy vydané po 1. 1. 2001. 
 



 

Zprávy z rady 
Rada vzhledem ke špatnému stavu elektroinstalace 
v budově mateřské školky v ulici Albrechtická rozhodla o 
okamžité rekonstrukci. Ještě předtím proběhla oprava 
oplocení zahrady a renovace sociálního zařízení v budově 
mateřské školky v ulici Letců. V umístění dětí se  školky 
vzájemně střídaly, tak aby provoz MŠ Kbely nemusel být 
přerušen. 
  
Na základě jednání Bezpečnostní rady správního obvodu 
Praha 19 rada souhlasila se zakoupením radiostanic pro 
potřeby krizového štábu. Tyto vysílačky umožní spojení, 
jak s členy našeho štábu  navzájem, tak i s krizovým 
štábem hl. m. Prahy a nepodléhají výpadkům signálů 
mobilních operátorů v okamžiku jakékoliv nepředvídatelné 
události či katastrofy. 
 
 Harmonogram přístavby základní školy je úspěšně 
naplňován. Financování dalších etap stavby hl. m. Praha 
dotačně podpořilo, a tak bychom se příští rok měli dočkat 
slavnostního otevření včetně nové tělocvičny. 
 
V přízemí budovy B zdravotního střediska vzniknou nové 
ordinace. MČ provede rekonstrukci prostor po bývalé 
knihovně a vybuduje i nové sociální zázemí včetně 
čekárny. Nyní probíhá poptávkové řízení, avšak můžeme 
prozradit, že prozatím jsou v jednání : oční lékař, a 
homeopatik. 
   
Rada schválila jména nově vzniklých ulic : lokalita 
Toužimská, Hrušovická – vzniknou ulice Libáňská, 
Ledečská a Dobšínská. V areálu mezi ulicemi  Jilemnická 
a  Semilská zde budou  –  Herlíkovická  a  Pod Nouzovem. 
  
Měststká část provedla zateplení dalšího bytového domu 
čp. 642-3 v  ulici Domousnická.  
 
Byly rozmístěny nové lavičky, které z části nahradily 
betonové, jenž byly v majetku reklamní společnosti. 
Rozmísťování  dalších laviček bude nadále pokračovat. 
 
 V letošním roce bude realizována analýza kalů kbelského 
rybníka, která pak bude podkladem pro následnou  
revitalizaci rybníka.  
 
Rada rozhodla o realizaci  rozšíření  budovy MŠ Letců, a 
to s ohledem na stále stoupající počet dětí, který rozhodně 
s rostoucím počtem obyvatel Kbel nepomine.  

Kdy a jak se zasedáním Zastupitelstva MČ  ? 
S ohledem na rekonstrukci prostor sálu Lidového domu, 
proběhne zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 ve středu 
21. 9. 2005 od 16 hodin v tělocvičně Lidového domu !!! 
Standardní program obsahuje zejména majetkové body a 
tradičně několik ekonomických ukazatelů, takže kdo 
chcete zažít netradiční zasedání – přijďte v uvedeném 
termínu na jednání zastupitelstva do tělocvičny LD . 
 

Rozšíření úředních hodin 
Během léta byla na úřadě naší městské části vyzkoušena 
nová pracovní doba spolu s rozšířením úředních hodin. 
Byly vzaty na vědomí připomínky ohledně nedostatečně 
dlouhých odpoledních hodin v pondělí a ve středu. Proto 
byly úřední hodiny prodlouženy do 18 hodin v oba tyto 
dny. Dále bylo vedením radnice s úředníky dojednáno, že 
poslední klient bude  obsloužen ještě deset minut před 
uplynutím  úřední hodiny, tak aby zbyl prostor na jeho 
vyřízení. Ostatní rozsah úředních hodin zůstává nezměněn. 
Rekapitulace úředních hodin : 
Po, St :  8 – 12,  13 – 18 hod. 
Út, Čt :  8 – 12 

Informace budou anonymizovány 
 Jistě jste před časem zaznamenali debatu v tisku či 
médiích ohledně uveřejňování informací, zápisů nebo 
usnesení  z jednání zastupitelstva, rady či jiných orgánů 
městské části, a to na webových stránkách určených široké 
veřejnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů vypracoval 
stanovisko ke způsobu zpřístupňování a zveřejňování 
osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad. Toto 
několikastránkové stanovisko, plné citací ze zákonů, např. 
o hl. městě Praze, listiny základních práv a svobod, o 
svobodném přístupu k informacím a samozřejmě i zákon o 
ochraně osobních údajů pak v závěru uvádí příklad 
anonymizace usnesení, který má být návodem jak 
postupovat. Jádrem problému je zejména otázka kdo smí a 
nesmí nahlížet do zápisů a usnesení, která samozřejmě 
v originále musí obsahovat veškeré náležitosti 
k projednávané věci včetně osobních údajů. Dále pak, 
která jednání jsou veřejná a zda se z nich zápisy pořizují. 
Tím, že jsou tyto zápisy v nezměněné podobě uveřejněny 
na internetu a tím přístupny všem bez rozdílu, kde který 
občan bydlí,  porušuje se zejména  ustanovení zákona o hl. 
m. Praze resp. o obcích a  zákon o ochraně osobních údajů. 
Závěr je tedy následující : podklady pro jednání 
zastupitelstva samozřejmě anonymizovány nebudou a 
stejně tak zůstanou založeny k potřebám pro nahlížení 
občanům dle zákona o hl. m. Praze (resp. o obcích nebo 
krajích). To co  následně městská část uveřejní na webu se 
bude podobat křížovce bez tajenky a bude vypadat asi 
následovně : zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku XY 
o výměře XY panu XY bytem XY za cenu XY. No nevím, 
jestli nebude lepší neuveřejňovat vůbec nic, ale praxe 
ukáže jak ten Kocourkov vyřešíme. Musíme tedy dáti 
zákonu za dost, ale informovat Vás samozřejmě chceme, a 
tak se budeme snažit abychom zvolili co nejčitelnější 
podobu uveřejňovaných informací. 
     Horší situace je u zápisů z jednání rady, jelikož tato 
jednání jsou ze zákona neveřejná a nikde není ani 
stanoveno kdo a jakým způsobem může do nich nahlížet. 
Zde bude asi rozhodující stanovisko rady a pokud dosud 
členové rady plně respektovali, že zprávy z rady jsou 
uveřejňovány zcela bez omezení, určitě i do budoucna se 
na tom nic nezmění. 
 

Za odbor kanceláře starosty – Ivana Šestáková 



PRÁVNÍK MČ PRAHA 19   INFORMUJE 
 
 

P O Z O R ! 
 

Ještě jednou k prodejním akcím. 
 

 Vzhledem k tomu, že se mi stále ozývají kbelští občané (zejména senioři), kteří byli 
poškozeni při různých prodejních akcích, jeví se mi potřebné znovu se této problematice 
věnovat. Příkladně zakoupili vysavač za 13tis. Kč, jak poté zjistí má cenu sotva 2tis. Kč, 
přikrývku za 5tis. Kč, má cenu 500,- Kč atd. 

Opakovaně se v našich poštovních stránkách ve Kbelích objevují nabídky zájezdů za 
velmi nízkou cenu. Zároveň se při těchto zájezdech  konají prodejní akce a dokonce účastníci 
dostávají dary (salámy, šroubováky, sekty, aj.). 
 
P o s t u p   p r o d e j c ů: 
 

1. Za tzv. zájezd je vybírána určitá částka, účastník nabude dojmu, že se jedná zejména 
jen o financování tohoto zájezdu a ona prodejní akce je jen jakési zpestření výletu. Leč 
opak je pravdou.  

2. Tím, že pořadatelé těchto akcí  zajistí hromadný odvoz účastníků mimo jejich bydliště 
(kde to znají a cítí se jistě) do „nového“ prostředí, způsobí tím, že je každý mnohem 
lépe manipulovatelný ke koupi nabízených výrobků. 

3. Darem si účastníka „zavážou“ a pokud nechce koupit prezentované zboží, uchylují se 
k výčitkám, k hrubému nátlaku nebo se snaží vyvolat soucit (vždyť přeci dary museli 
zaplatit....).  

4. Své výrobky prodají i na splátky za „výhodných“ podmínek a kdo něco z  koupí, vždy 
prodělá (výrobek je buď nekvalitní nebo mnohonásobně předražený). 

 
V podstatě jsou dva druhy prodejců tohoto typu: 
 

• prodejci, kteří nejsou identifikovatelní – mají tzv.„měkké“ smlouvy a ty jsou právně 
napadnutelné, slibují totiž vrácení peněz po vyzkoušení ap., ovšem tito prodejci nejsou 
nikde k vypátrání, 

• prodejci identifikovatelní – mají známou adresu, tito ovšem mají po právní stránce 
kvalitně ošetřené smlouvy, které jen lze stěží  napadnout.  

 
Závěr: 
 

Pokud nejste dostatečně „zdatní či imunní“, doporučuji vůbec se takovýchto akcí 
nezúčastňovat. Někdo se možná pousměje a říká si, že by určitě nenaletěl, ale pokud 
jste se takovéto akce sami nezúčastnili, zeptejte se někoho, kdo ji absolvoval a zjistíte, 
že ubránit se pod palbou různých argumentů vyškolených prodejců je často 
problematické. 
Skutečně Vám nikdo zadarmo nezajistí zájezd spolu s dary jen tak a bezúčelně. 
 
        JUDr. Josef Nykles v.r. 
                   Právník MČ Praha 19 



 
vyhrajte poukázku na 300,-Kč !! 

Správné znění tajenky zašlete nejpozději do konce října na adresu ÚMČ Praha 19, Semilská 
43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku napište čitelně TAJENKA. Také ji můžete přinést 
osobně v zalepené obálce na vrátnici úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. Počátkem 
listopadu bude z došlých odpovědí vylosován výherce za účasti právníka úřadu JUDr. 
Nyklese. Jediný výherce obdrží poukázku v hodnotě 300,-Kč. 
Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno v příštím čísle. 



 

 

 

Večerka
Kbely 

 
Mladoboleslavská 

958 
(u železničního 

přejezdu) 
Otevírací doba: 

Po-Pá 9-12, 13-20
So-Ne 13-20 

Železářství 
Domácí potřeby 

EMILIE HAVELKOVÁ
Žacléřská 479/14, P9Kbely

2868 526 82 
Po-Pá 8-12, 13-18



Kbelští soptíci 
Přijďte mezi nás 

když máte volný čas. 
Každé pondělí od 15:30 – 17:30 

hodiny 
úkol máme jediný. 

Ať jsi holka nebo kluk, 
vždyť nám je to fuk. 

Od 6. do 15. roků 
zvládáme mnoho kroků. 

Učíme se znalostem 
a hasičským dovednostem. 
Jezdíme rádi na závody, 

soutěže zvládáme bez nehody, 
protože my Kbelští soptíci 

jsme velicí snaživci. 
Sportujeme rádi, 

protože jsme kamarádi. 
Spojíme všechny síly, 
ať jsme první v cíli! 

 

Kbelští Soptíci 
Od pondělí 5. 9. 2005 byla zahájena činnost mladých hasičů ve 
Kbelích. Rádi uvítáme všechny chlapce a děvčata ve věku od 6-ti do 
15-ti let. Schůzky se konají každé pondělí od 15:30 do 17:30 
v hasičské zbrojnici ve Kbelích v Toužimské ulici. Také se zde 
dozvíte veškeré informace o činnosti mladých hasičů. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Titul Jméno Telefon FAX Odbor Funkce/Zaměření Objekt   
  Batoušková Zuzana 284080875  Životní odbor sekretářka OŽP Hlavní budova Semilská    
  Bezkočková Zuzana 286850184  Správa majetku referent Albrechtická 825   

  Bílek Vladimír  286850182 286850182 Doprava, investice vedoucí Albrechtická 825 
Ing. Bílková Eva  284080836  Občansko správní matrika Hlavní budova Semilská  
  Buršík Tomáš 284080832  OKS - Informatika Informatik Hlavní budova Semilská  
  Egrtová Šárka 284080881 284080815 Odbor tajemníka sekretářka tajemníka Hlavní budova Semilská  
Ing. Fialová Miroslava 286855638  Stavební úřad stavební technik Albrechtická 825 
  Fišerová Vendulka 284080827  Ekonomický odbor účetní Hlavní budova Semilská  
  Hnátková Kateřina 286850184  Správa majetku referent Albrechtická 825 
  Hodková Libuše 284080837  Občansko správní evidence obyvatel Hlavní budova Semilská  
  Harenčák Jiří 286855637  Stavební úřad stavební technik Albrechtická 825 
  Hrubčík Martin 284080831  Občansko správní přestupky Hlavní budova Semilská  
Ing. Illa Zdeněk 284080829  Ekonomický odbor vedoucí Hlavní budova Semilská  
  Juřičková Jana 286850369  Odbor soc. věcí a zdrav. dávky pro rodiny Železnobrodská 764 
  Kněžičková Magda 284080870 737372619 Bytový odbor technik Hlavní budova Semilská  
  Knolová Jarmila 284080838  Občansko správní matrika Hlavní budova Semilská  
Ing. Kolářová Věra 286852470  Stavební úřad stavební technik Albrechtická 825 
  Kolomazníková Dana 286850369  Odbor soc. věcí a zdrav. péče o dítě Železnobrodská 764 
  Kopecká Marie  286852470  Stavební úřad stavební technik Albrechtická 825 
  Krabcová Yvona 284080853  Občansko správní ověřování Hlavní budova Semilská  
  Krupičková Eva 284080828  Ekonomický odbor místní poplatky Hlavní budova Semilská  
  Kubatíková Jana 286854195  Odbor soc. věcí a zdrav. dávky - invalidé Železnobrodská 764 
  Kučerová Jaroslava  286852888  Státní sociální podpora rodinné přídavky - metodik Železnobrodská 764 
  Kuřitka Jan 284080852  OKS - Informatika Informatik Hlavní budova Semilská  
Mgr. Lichtenberková Lena  284080876  Životní odbor referent Hlavní budova Semilská  
Bc. Lípa Jan 284080873  Životní odbor vedoucí Hlavní budova Semilská  
  Lipoldová Libuše  286850184  Správa majetku referent Albrechtická 825 
  Lochařová Zdena 284080861  Ekonomický odbor účetní Hlavní budova Semilská  
  Ložková Libuše 284080830  Občansko správní vedoucí Hlavní budova Semilská  
  Matějček Otakar 284080856  Živnostenský odbor kontrolní oddělení Hlavní budova Semilská  
  Městská policie 775590147      
  Müllerová Ivana  284080860  Ekonomický odbor pokladna Hlavní budova Semilská  
Ing. Nejedlá Zdeňka 286852470  Stavební úřad stavební technik Albrechtická 825 
  Nejedlý Petr  286855638  Stavební úřad stavební technik Albrechtická 825 
  Novotná Anna 286852470  Stavební úřad administrativa a archív Albrechtická 825 
  Novotná Dana 284080854  Živnostenský odbor referent FO: A-L Hlavní budova Semilská  
JUDr. Nykles Josef 284080851  Odbor tajemníka právník Hlavní budova Semilská  
  obřadní síň 286850851    Lidový dům Kbely  
Ing. Olmr Vladimír 284080864 284080815 Kancelář starosty místostarosta Hlavní budova Semilská  
  Olmrová Lada 284080872  Bytový odbor předpis nájemného Hlavní budova Semilská  
  Opletal Pavel  286855636  Stavební úřad stavební technik Albrechtická 825 
  Peleška  Miloslav 286850182 286850182 Doprava, investice krizové řízení Albrechtická 825 
Ing. Peterková Ivana 286852470  Stavební úřad vedoucí Albrechtická 825 
  Podzimková Ingrid 284080871 284080869 Bytový odbor předpis nájemného Hlavní budova Semilská  
  Pokorná Blanka 284080874  Životní odbor referent Hlavní budova Semilská  
  Polánková Marie 286852888  Státní sociální podpora rodinné přídavky - dávkařka Železnobrodská 764 
Ing. Prajerová Ivana 284080863 284080815 Kancelář starosty auditor Hlavní budova Semilská  
  Procházka Martin 286850182 286850182 Doprava, investice referent Albrechtická 825 
  Ptáková Helena 286854195  Odbor soc. věcí a zdrav. ekonom - důchodci Železnobrodská 764 
  Sailerová Jitka 284080835  Odbor tajemníka personální Hlavní budova Semilská  
  Semecká Nataša 284080833  Občansko správní občanské průkazy Hlavní budova Semilská  
  Slezáková Dana 286850369  Odbor soc. věcí a zdrav. oddělení péče o dítě Železnobrodská 764 
  Smítek Jan 286850182 286850182 Doprava, investice technik Albrechtická 825 
  Steklá Jitka 286852888  Státní sociální podpora rodinné přídavky - dávkařka Železnobrodská 764 
  Šestáková Ivana 284080826 284080815 Kancelář starosty vedoucí Hlavní budova Semilská  
Mgr. Šimečková Běla  284080843 284080815 Odbor tajemníka tajemník Hlavní budova Semilská  
  Šlosárková Jitka 286850370  Stavební úřad stavební technik Albrechtická 825 
  Šulajová Lenka 286852888  Státní sociální podpora rodinné přídavky - dávkařka Železnobrodská 764 
Ing. Tejrovský Lubomír 284080868 284080869 Bytový odbor vedoucí Hlavní budova Semilská  
  Tichá Jitka 286850369  Odbor soc. věcí a zdrav. dávky - jednotlivci Železnobrodská 764 
Ing. Tomíčková Zdena 286850184  Správa majetku vedoucí Albrechtická 825 
PhDr. Torová Jana  286852888  Odbor soc. věcí a zdrav. vedoucí Železnobrodská 764 
  Toušková Dagmar 284080859  Živnostenský odbor referent FO: M-Ž Hlavní budova Semilská  
  Trnka Lubomír 286852470  Stavební úřad stavební technik Albrechtická 825 
  Ulrichová Monika 284080850  Odbor tajemníka kultura a školství Hlavní budova Semilská  
  Váchová Milada 284080878  Místní knihovna Kbely knihovnice Hlavní budova Semilská  
  Valentová Barbora 284080836  Občansko správní pasy Hlavní budova Semilská  
  Vaverková Ivana 286852888  Státní sociální podpora rodinné přídavky - ekonom Železnobrodská 764 
  Vítovská Pavla 284080858  Živnostenský odbor referent PO Hlavní budova Semilská  
  Zárubová Hana 284080824 284080815 Kancelář starosty sekretariát Hlavní budova Semilská  
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  Žabová Dana  284080855 284080814 Živnostenský odbor vedoucí Hlavní budova Semilská    
  Ždárková Marie 284080844  Občansko správní podatelna Hlavní budova Semilská    
  Žďárský Pavel 284080825 284080815 Kancelář starosty starosta Hlavní budova Semilská    



 

 

Městská část Praha 19 
se ve školním roce 2005/2006 bude podílet na otevření těchto zájmových kurzů: 

1) v prostorách LD Kbely: 
- výuka hry na klavír 

- pondělí cca 12,00 – 18,00 pí. prof. Ramona Lukášová, tel. 222 252 34 
- úterý cca 12,00 – 18,00 pí. prof. Marie Novotná, tel. 728 603 949 

 
- výuka hry na zobcovou flétnu, výuka hry na klarinet 

- středa a čtvrtek odpoledne p. prof. Vladimír Bednář, tel. 284 687 443 
 

Pozn.: z důvodu nemoci bude kurz hry na flétnu zahájen přibližně na přelomu října/listopadu 
2005 

 
2) v prostorách ZŠ Albrechtická: 

- výtvarný kroužek pro děti do 15 let 
- hra na klavír pro děti mladšího školního věku 

- práce s různým materiálem pro děti školního věku 
- sborový zpěv pro děti mladšího školního věku 

 
Informace na tel. 286 85 22 09 nebo osobně v budově ZŠ u pí. učitelky Střihavkové a pí. 

učitelky Knolové. 
 

Všechny uvedené kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost, tedy i kurzy pořádané v prostorách 
ZŠ (není podmínkou, aby dítě navštěvovalo právě tuto školu). 

Pro snoubence 
V současné době probíhají 
jednání mezi Městskou částí 
Praha 19 a Pražskou Informační 
Službou o možnosti konání 
svateb ve Ctěnickém zámku. 
Tato kulturní památka je 
majetkem Hlavního Města 
Prahy a Pražská Informační 
Služba je jejím správcem. 
Zámek Ctěnice má bezbariérový 
přístup, v areálu zámku je 
jízdárna, dětský koutek, 
zámecký park (otevřený jako 
zámek a kočárovna) a okolo je 
rozlehlý krásný lesopark. 
parkoviště pro kola a auta 
zdarma v místě 

L. Ložková – vedoucí OOS 
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