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Zprávy z Rady MČ Praha 19
Rekonstrukce komunikace Toužimská a křižovatka Žacléřská, 
Mladoboleslavská. Je připravováno dopravní opatření, které se 
dotkne i linek MHD – podrobně nejen o těchto dopravních stavbách 
a jejich dopadu na Kbely informujeme ve Kbeláku na str. 4.
V současnosti probíhá v rámci Generelu dopravy doplnění do-
pravního značení, a to jak svislého, tak ležatého. 
V ulici Katusická proběhne dokončení revitalizace zeleně včetně 
dosadby a dokončení úpravy parkovacích stání.
Akce veřejné osvětlení v ulici Toužimská – směrem na Letňany již 
„papírově“ běží a čekáme na odbor městského investora, kdy bude 
zařazena do realizace, stejně tak rekonstrukce ulice Všejanské.
Konečná zastávky autobusů MHD v ulici Semilská získala po 
jednání s Ropidem jiný směr a byla dojednána priorita protažení 
každého druhého spoje linky 185 přes Semilskou až do konečné 
zastávky na obratiště ve Vinoři. Tímto by 185 obsloužila zástavbu 
pod Nouzovem, následně i Ctěnice a Vinoř, a to mnohem častěji 
nežli doposud. 
Jednání ohledně rozšíření opravárenských provozů firmy LOM 
na letišti Kbely stále pokračují včetně jednání s velením Armády 
České republiky. 
Zastávka MHD na znamení „Huntířovská“ byla změněna na 
zastávku, na které budou autobusy zastavovat vždy bez nutnosti 
dávat znamení. 
Probíhá jednání o možnosti vedení trasy cyklostezky podél ulice 
Mladoboleslavská směrem na metro Letňany s ohledem na ma-
jetkové poměry, resp. oplocení okolo pozemků firmy Knauf a KB 
Blok. Nepředpokládáme komplikace v této věci, avšak vše musí 
být řádně smluvně ošetřeno.
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3Z deníku starosty 

Rada spolu s komisí výstavby se intenzivně zabývala situací ohled-
ně napojení sítí nové výstavby, která vznikne směrem od Palu na 
letňanské letiště po ulici Hůlkovu. V této souvislosti bude prověře-
na „historická“ stavba tzv. Miškoveckého sběrače – kanalizačního 
napojení této lokality na čističku v Miškovicích s ohledem, zda je 
možné do budoucna toto napojení využít.
Rada podpořila stavbu napojení Kbel na optický kabel, který do 
budoucna umožní využití pro přenosy dat, a to jak ve vyšší kvali-
tativní, tak v kvantitativní úrovni, než nyní umožňuje bezdrátové 
či jiné drátové spojení.
Radnice spustila projekt Infokanálu – tj. zasílání informativních 
SMS, které informují zejména o dění ve Kbelích, ale také můžeme 
informovat o dopravní situaci v Praze na úsecích, které se nás bez-
prostředně dotýkají. Pokud máte zájem informativní SMS dostávat, 
ve vrátnici úřadu obdržíte návod, jak postupovat (informace byly 
zveřejněny i v minulém čísle Kbeláku).
Městské části byla přidělena dotace na odvětví životního prostředí 
ve výši 3 mil. Kč a stejnou částku jsme obdrželi na oblast péče 
o bytový fond – zateplení. Letos se tedy mohou těšit obyvatelé 
domu č. p. 712 – 714 v Luštěnické ulici na rekonstrukci fasády 
a střechy.
Velká změna se bude po 1. lednu 2009 týkat pracovnic sociálního 
odboru na úseku státních dávek sociální péče, jelikož budou, tak 
jako v celé ČR, převedeny pod úřad práce, avšak naše MČ plně 
podporuje ponechání pracovnic na současném pracovišti, aby 
občané nemuseli dávky vyřizovat někde jinde. Stručně řečeno, 
chceme, abyste po 1. lednu 2009 prakticky nic nepoznali – ob-
slouží vás ty samé pracovnice, avšak s pracovní smlouvou u jiného 
úřadu. S vedením úřadu práce jsou nyní projednávány podmínky 
převodu pracovnic spolu se zajištěním pracoviště na stejném místě 
jako doposud.
Městská část obdržela licenci na provozování rozvodu tepel-
né energie, je tedy nastartován proces zajištění vytápění přímo 
městskou částí bez dalšího prostředníka, celý provoz bychom měli 
převzít od září.
Rada odsouhlasila návrh pojmenování nově vzniklých ulic v cent-
rální části Kbel nad rybníkem, a to Vágnerova (dle Josefa Vágnera) 
a Tauferova (dle Matěje Taufera), kteří byli účastni odboje jak 
v první, tak ve druhé světové válce. Byli leteckými mechaniky na 
kbelském letišti a oba i významně ovlivnili život ve Kbelích. Dále 
pak ulice u železničního přejezdu v Jilemnické, kde vznikají bytové 
domy, zde jsme navrhli zažité historické pojmenování Rackova 
zahrada. O případném kladném vyjádření ze strany Magistrátu hl. 
m. Prahy, který názvy ve speciální komisi schvaluje, vás budeme 
o dalších krocích informovat.
Rada rozhodla o rekonstrukci kanalizačního napojení v bu-
dově A zdravotního střediska s ohledem na neustálé problémy 
s odtokem WC. S lékaři byl dohodnut harmonogram tak, aby co 
nejméně narušil chod ordinací. V budově B pak proběhla změna 
lékaře oční ordinace s tím, že se rozšíří ordinační hodiny oproti 
předchozí praxi.
S ohledem na výsledky zápisu do mateřských škol schválila rada 
maximální možnou variantu obsazenosti tříd a zároveň schválila 
nákup nového dovybavení naplněných tříd.
Rada schválila finanční příspěvky fotbalovému klubu Kbelských 
vos ve výši 25 tis. Kč a čakovickému pěveckému sboru Gaudium 
Cantorum ve výši 5 tis. Kč.
Proběhla plošná cyklická deratizace objektů včetně deratizace 
kanalizace.
Rada schválila připomínky k vyhlášce o vymezení veřejně pří-
stupných prostranství, na kterých by byla omezena konzumace 

alkoholických nápojů, aplikace psychotropních a jiných návy-
kových látek. O realizaci či schvalovacím procesu na úrovni hl. 
m. Prahy vás budeme následně informovat.
S ohledem na potřebu obyvatel bylo rozhodnuto o vybudování, 
resp. připravení nových urnových hrobových míst. Hrobečky 
budou kolem nově vybudované cesty podél jižní zdi hřbitova.
Městská část obdržela finanční dary od firmy Tintěra + Chládek 
a Knauf Praha, obě firmy darovaly pro potřeby životního prostředí 
či školství po 600 tis. Kč. Děkujeme!

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Z deníku starosty: 
výpis nejdůležitějších jednání

o Dne 1. 4. se pan starosta zúčastnil Dozorčí rady PRE 
Holding.

o Dne 2. 4. proběhlo již 3. setkání starosty s Karlem Kasalem, 
synem velitele 313 československé stíhací perutě, který půso-
bil v období II. světové války v RAF (v Britském královském 
letectvu). Starosta se stal spoluautorem projektu, jehož cílem je 
vybudovat tzv. živý památník našich letců působících v Anglii 
- v Duxfordu roku 1940.

o Další jednání s primátorem HMP ohledně investiční dotace pro 
Lidový dům Kbely se uskutečnilo 7. 4.

o Na Bezpečnostní komisi Městské části Praha 19 se dne 9. 4. 
projednávala především problematika kontroly kamionů.

o Dne 10. 4. svolal pan starosta schůzku s právníky na téma 
založení Nadace Duxford 1940.

o Tentýž den se uskutečnilo jednání s firmou SKANSKA ve věci 
bezpečného položení sítí (kanalizace, plyn, voda).

o Ve dnech 14. 4. a 16. 4. proběhla jednání k sestavení týmu 
řešícího problematiku výstavby dvou nových opravárenských 
hal podniku LOM Praha na letišti Kbely.

o Starosta dne 17. 4. zadal výběrové řízení na Odbor městského 
investora HMP týkající se části komunikace křižovatky ulic 
Semilská a Toužimská, kde bude umístěn nový semafor. Jde 
o poslední úsek komunikace, který ještě nebyl rekonstruován.

o Dne 22. 4. vedl pan starosta zasedání Klubu ODS při 
Zastupitelstvu HMP, jehož je předsedou.

o Další setkání zástupců všech politických stran v Zastupitelstvu 
HMP se konalo dne 23. 4.

o Dne 24. 4. se pan starosta zúčastnil zasedání Zastupitelstva 
HMP. 

o Tentýž den projednal při přátelském posezení s ředitelem nejme-
nované firmy sponzorský dar ve prospěch naší městské části.

o Významné jednání starosty a jeho týmu s ředitelem firmy 
ROPID dne 25. 4. ve věci vedení linek MHD naší městskou čás-
tí. Městské části se na tomto jednání podařilo při zrušení linky 
202 prosadit svou celkovou navrhovanou koncepci hromadné 
dopravy na svém území.

o Dne 25. 4. se starosta na pracovním obědě setkal s primátorem 
HMP. Tématem rozhovoru byla kulturní politika města, provoz 
kamionů na území HMP a bezpečnost silničního provozu.

o Dne 30. 4. proběhla další tradiční akce - pálení čarodějnic, kterou 
pan starosta v průběhu celého programu moderoval a kterou 
obec za spolupráce MS ODS Kbely pořádá již od roku 1990.

o Ku příležitosti ukončení 2. světové války proběhlo dne 7. 5. 
vzpomínkové položení věnců u památníku kbelských občanů, 
kteří položili život za svobodu a demokracii.
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Připravované stavební akce, které omezí dopravu

V letních měsících letošního roku jsou na 
území správního obvodu Prahy 19 při-
pravovány tři stavební akce, které více či 
méně omezí dopravu. Jedná se o dvě akce 
ve Kbelích a jednu v Satalicích. 
V Satalicích se připravuje výstavba a re-
konstrukce kanalizace v ulici Vinořská 
a v přilehlých ulicích mezi Vinořskou 
a K Radonicům. Z těchto důvodů bude 
uzavřena komunikace Vinořská v úse-
ku Mladoboleslavská – kruhový objezd 
K Cihelně. Doba uzávěry bude cca 6 týdnů 
v prázdninových měsících. 
Ve Kbelích jsou připravovány dvě staveb-
ní akce. První akcí, která nebude mít tak 
zásadní vliv na dopravu a bude prováděna 
za plného provozu pouze s omezením, je 
celková rekonstrukce stávajícího signali-
začního zařízení (dále SSZ) na křižovatce 
ulic Mladoboleslavská a Žacléřská včetně 
stavebních úprav vyvolaných rekonstruk-
cí tohoto SSZ, což znamená zásahy do 
stávajících vozovek a chodníků v místech 

rozšíření poloměrů a překopů pro kabelová 
vedení. Bude provedena výměna sloup-
ků a jejich osazení v poloze vyhovující 
požadavkům pro pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Současně 
budou provedeny nezbytné stavební úpra-
vy pro tyto účely. Dále budou vyměněny 
kabelové rozvody a doplněno vybavení 
křižovatky o řadiče signalizačního zaříze-
ní pro nevidomé, tj. zvukovou signalizaci 
pro nevidomé. Předpokladem je zachování 
průjezdnosti křižovatky ve všech směrech 
formou omezení v jednotlivých jízdních 
pruzích, přičemž nebudou stanoveny ob-
jízdné trasy. Při rekonstrukci SSZ nedojde 
k žádným změnám v linkovém vedení 
autobusů MHD. 
Další stavbou, která již výrazně zasáhne 
do dopravní situace v naší městské části, 
je rekonstrukce křižovatky Semilská – 
Toužimská a přilehlých úseků. Na Semilské 
se jedná o úsek od radnice po křižovat-
ku a na Toužimské jde o úsek od ulice 

Jabkenické po křižovatku. V současné době 
se zpracovává dopravní opatření (DIO), 
které se dotkne i linek MHD. Budou zde 
stanoveny objízdné trasy jak pro autobusy 
MHD, tak i pro veškerou dopravu. Práce by 
měly být zahájeny ve druhé polovině června 
s termínem dokončení do konce prázd-
nin. Dodavatelem stavby je firma EKIS, 
Praha 9 - Horní Počernice. O dopravních 
opatřeních budeme informovat ihned po 
vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí 
(DIR) na stánkách úřadu a případně i ve 
vývěskách. O dočasných změnách MHD 
bude informovat Dopravní podnik Praha 
na svých zastávkách. 
Obě stavby by neměly být prováděny sou-
časně. Předem děkujeme za pochopení při 
zhoršení dopravy související s uvedenými 
stavbami na území naší městské části. Jedná 
se o poslední velkou dopravní stavbu na 
místních komunikacích ve Kbelích. 

OŽPD - Bílek

Hřbitov Kbely – informace o rozptylu popela
V letošním roce se rozptyl popela - na rozptylové loučce na hřbitově ve Kbelích - bude provádět (vzhledem ke klimatickým pod-
mínkám) od 5. června do 30. října, po předchozím objednání. Pohřební služba pro tuto službu stanovila, tak jako v předcházejících 
letech, pouze čtvrtky, a to v odpoledních hodinách mezi 14.00 – 16.00 hod.
Rozptyl popela provádí Pohřební služba Elpis. Objednávky přijímá pí Eva Krupičková, ekonomický odbor ÚMČ Praha 19, Semilská 
43/1, 2. patro, č. dveří 211, tel. 284 080 828, 775 590 145. Jednorázový poplatek za tuto službu je stanoven ve hřbitovním ceníku, 
který je přílohou Řádu veřejného pohřebiště a je vyvěšen ve vývěsce na hřbitově a na internetových stránkách naší městské části. 
Tento poplatek činí 1100,- Kč za rozptyl popela jedné urny.
Podrobnější informace vám budou poskytnuty na výše uvedených telefonních číslech.

Krupičková Eva
ekonomický odbor

o Stejný den se starosta zúčastnil oslavy kulatých narozenin vý-
znamného Kbeláka – prezidenta fotbalového klubu TJ Sokol 
Kbely – pana Václava Sajfrta.

o Schůzka starosty s JUDr. Sukem a Ing. arch. Cvrčkem na téma 
odsouhlasení projektové dokumentace hasičárny se konala dne 
12. 5.

o Dne 13. 5. se pan starosta zúčastnil křtu jako patron knihy 
Jana Jílka - „Od závislosti k nezávislosti“ v Městské knihovně 
v Praze. 

o Dne 15. 5. navštívil starostu redaktor Českého rozhlasu. Byl 
zde natočen rozhovor k výročí vzniku Českého rozhlasu a tím 
i k výročí prvního vysílání rozhlasu před 85 lety právě ze 
Kbel.

o K ukončení další fáze realizace projektu Duxford 1840 došlo 
dne 16. 5.

o Dne 19. 5. předložil na Bezpečnostním výboru HMP, jehož je 
předsedou, spolu s ředitelem Záchranné služby HMP změnu 
zákona 361/2000 Sb. proti agresivním řidičům. Při projevech 
agresivní jízdy řidiče, který výrazně ohrožuje své okolí a po 

zaznamenání tohoto přestupku by se postupovalo tímto způ-
sobem:

  Řidič by se musel mimo policejní řízení podrobit 
 � psychotestu (již byl zaveden u řidičů z povolání);
 � psychiatrickému vyšetření;
 � kurzu sebeovládání;
 � Policie ČR by všechny tyto řidiče seznámila s následky 

agresivního způsobu jízdy.
 Bezpečnostní výbor HMP tento záměr podpořil všemi hlasy 

mimo zástupkyně Strany zelených, která se zdržela hlasování.
 Návrh nyní půjde ke schválení do Zastupitelstva HMP.
o Na kbelské radnici dne 27. 5. proběhlo jednání mezi zá-

stupci městské části a týmem náměstka ministryně obrany 
Ing. Padělkem k tématu aktivit podniku LOM Praha na letišti 
Kbely.

o Ve stejný den pak starosta vedl schůzi Klubu ODS ZHMP, 
jejímž je předsedou.

o Dne 28. 5. se starosta účastnil u primátora HMP dalšího setkání 
všech politických stran zastoupených v ZHMP.

Egrtová Šárka, sekretariát starosty
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Změna zákona o ochraně spotřebitele
Vážení čtenáři-spotřebitelé,
chtěl bych vás touto cestou informovat o poměrně závažné no-
vele zákona, která se nás všech každodenně dotýká. Zdejší živ-
nostenský odbor poměrně často řeší nebo pomáhá řešit, v rámci 
svých zákonných možností, řadu spotřebitelských stížností, tedy 
stížnosti na prodejce zboží nebo poskytovatele služeb, tj. stíž-
nosti na podnikatelské subjekty, ať již na fyzické nebo právnické 
osoby. Jedná se o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
v platném znění (dále jen zákon o ochraně spotřebitele). V § 23 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění 
je stanoveno, které povinnosti uložené tímto zákonem spadají do 
dozorové činnosti živnostenských úřadů. Jedná se o ustanovení 
§ 9 až 13, § 14, odst. 2, § 14a až 16 a § 18, a to právě v oblasti 
obchodu a služeb. Pouze ve stručnosti a namátkou uvedu, o které 
povinnosti se jedná. Jedná se např. o povinnost řádně informovat 
spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, a to v jazyce 
českém. Výrobky musí být přímo viditelně a srozumitelně označe-
ny, a to včetně údajů o složení materiálu jde-li o textilní výrobky, 
údaji o datu minimální trvanlivost jde–li o potravinářské výrobky 
podléhající rychlé zkáze. Některé informace mohou být poskytnuty 
i v podobě symbolů, tj. piktogramů, avšak na požádání je musí 
prodávající vysvětlit. Dále se jedná o povinnost správně informovat 
o ceně, správně informovat o způsobu a místě, kde lze reklamaci 
uplatnit, v některých případech zajistit i předvedení výrobku, 
písemné potvrzení o převzetí objednávky včetně uvedení termínu 
jejího plnění. Na žádost spotřebitele je povinnost vydat doklad 
o zakoupení výrobku. Dále je povinen prodávající informovat při 
ukončení činnosti v provozovně živnostenský úřad o tom, kde lze 
vypořádat případné závazky atd. 
Tento zákon obecně, resp. s výjimkami, dozoruje Česká obchodní 
inspekce. Dalšími dozorovými orgány kromě živnostenských 
úřadů jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce, a to na 
úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků. Dále 
se jedná o krajské hygienické stanice, Státní veterinární správu, 
krajské veterinární správy a Městskou veterinární správu v Praze, 
celní úřady, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Českou 
národní banku, Státní ústav pro kontrolu léčiv a již názvy těchto 
institucí napovídají, čeho se dozor týká. Při výkonu dozoru v oblasti 
regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle tohoto 
zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy.
Nyní něco právě o významné novele zákona o ochraně spotřebi-
tele, tj. o zákonu č.36/2008 Sb., s účinností od 12. 2. 2008. Tímto 
zákonem byl dále novelizován i zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a te-
levizního vysílání, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
O co se v zákoně č. 36/2008 Sb., jedná? V podstatě jde o zákon, 
který zapracovává a implantuje příslušné předpisy evropského 
společenství a kterým tak byla do našeho právního řádu transpo-
nována evropská směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Důvodem mimo 
jiné bylo zavést do českého právního řádu obecný zákaz nekalých 
obchodních praktik, které ve svém důsledku postihují spotřebitele. 
Jedná se tedy o zamezení nekalých obchodních praktik, včetně 
klamavých obchodních praktik, a dále se jedná o zamezení agre-
sivních obchodních praktik. V Příloze č. 1 k zákonu o ochraně 
spotřebitele je zcela rigorózně vymezeno pod písmeny a) až v), za 
jakých podmínek je obchodní praktika vždy a za všech okolností 
považována za klamavou, a již jenom z počtu písmen této přílohy 
je zřejmé, o jak rozsáhlé a precizní vymezení, resp. stanovení, se 
jedná. V Příloze č. 2 k témuž zákonu, písmeno a) až h), je zase nao-

pak stanoveno, za jakých podmínek, opět vždy a za všech okolností, 
jsou obchodní praktiky považovány za agresivní a to jednak klama-
vých obchodních praktik, jednak agresivních obchodních praktik. 
Obecně lze velmi zhruba konstatovat, že za klamavou obchodní 
praktiku zákon považuje vše, co uvádí spotřebitele v omyl, např. 
užití nepravdivého údaje, opomenutí důležitého údaje atd., vlast-
nictví mu tak brání, aby uskutečnil obchod na základě relevantních 
informací. Patří sem i nedodržení závazku obsaženého v kodexu 
chování, neoprávněné užívání chráněného označení, nabízení nebo 
prodej výrobků nebo služeb porušující některá práva duševního 
vlastnictví. Agresivní praktika je pak taková praktika, která výrazně 
zhoršuje svobodnou volbu nebo chování spotřebitele a to například 
obtěžováním, donucováním, nepatřičným ovlivňováním, např. 
hrozbou protiprávního jednání, nebo vědomým využitím nepříznivé 
situace spotřebitele apod.
Tento zákon také zavádí řadu nových, dosud nepoužívaných pojmů. 
Krom shora uvedených dále i termíny jako průměrný spotřebitel, 
zranitelný spotřebitel, podstatné narušení ekonomického chování 
spotřebitele, kodex chování, držitel kodexu. K bližšímu osvětlení 
těchto pojmů a detailnějšímu seznámení s klamavými obchodními 
praktikami a agresivními obchodními praktikami se dostaneme 
v dalším čísle Kbeláku. 
Chtěl bych dále čtenáře-spotřebitele seznámit s další zajímavou 
novinkou, která již začala fungovat,(od 1. 4. 2008), a měla by 
být další významnou pomocí a usnadněním právě při řešení spo-
třebitelských sporů a stížností, o kterých jsem se zmínil v úvodu 
tohoto článku. Především to bývají často spory o nízké hodnoty 
i když pojem nízká hodnota je pojem pouze relativní a je víceméně 
dán solventností spotřebitele. Řešení před soudem je však vždy 
komplikované, často jsou nutní znalci z oboru, z toho pak vyplývá 
značná finanční nákladnost sporu pro spotřebitele a výsledek je ve 
většině případů v nedohlednu. 
Jedná se o projekt mimosoudních řešení spotřebitelských spo-
rů v České republice označovaný anglickou zkratkou ADR 
— Alternative Dispute Resolution. Tímto projektem je umožněn 
alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. 
Může se jednat o spory, které vznikají z neplnění smluvních závaz-
ků mezi podnikateli na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé. 
Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání 
reklamace vad zakoupeného zboží nebo služeb. Může se ale jednat 
i o jiné spory, např. o spory, které vznikají z právních vztahů mezi 
podnikateli. V případě, že existuje spor mezi podnikatelem a spo-
třebitelem a strany sporu se domnívají, že by bylo snazší, aby byl 
tento spor řešen jinak než soudní cestou, mají možnost obrátit se 
na kontaktní místo pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. 
V zásadě postačuje vyplnit jednoduchý formulář a odeslat jej na 
příslušné kontaktní místo. Pracovník kontaktního místa poskytne 
kvalifikované informace a doporučí způsob řešení sporu. Pokud 
spor není na místě vyřešen, zařídí všechny podstatné kroky k zahá-
jení mediace nebo rozhodčího řízení. Nezbytnou podmínkou řešení 
sporů je předchozí standardní reklamační řízení. Celý systém je 
postaven na dobrovolné účasti stran. K tomu, aby mediace nebo 
rozhodčí řízení mohlo být zahájeno, je třeba, aby se svojí účastí 
souhlasily obě strany sporu.
Celý ADR systém stojí na třech základních pilířích, tj. na třech 
způsobech řešení sporu. Především se jedná o poskytnutí kvalifi-
kované informace a doporučení, dále se jedná o tzv. mediaci nebo 
o rozhodčí řízení. Mediací se rozumí řešení sporu vzájemnou 
komunikací prostřednictvím kvalifikované osoby, kterou je medi-
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átor. Cílem mediace je dospět k vzájemné dohodě zúčastněných 
stran. Rozhodčí řízení je alternativním řešením majetkového sporu 
nezávislým rozhodcem, jehož výsledkem je vydání závazného (vy-
mahatelného) rozhodčího nálezu. Pokud jedna ze stran nesouhlasí 
s navrženým řešením, tak spor mimosoudní cestou nebude řešen 
a řízení se ukončí. Spor bude nadále možné řešit pouze soudní 
cestou.
Zpracování podnětu, poskytnutí kvalifikované informace ze strany 
kontaktních míst je bezplatné, stejně tak řešení sporu mediací. Cesta 
rozhodčího řízení je zpoplatněna částkou 800,- Kč. Náklady sou-
visející s činností určených mediátorů a rozhodců budou hrazeny 
z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu. Přínosem by mělo 
být, a to pro obě strany sporu, jednoduché, levné a zejména rychlé 
řešení sporu. Pro podnikatele by mělo být přínosem budování si 
dobré pověsti a pro společnost by mělo být přínosem odlehčení 
zátěže soudům. Na závěr uvádím kontaktní místa pro Prahu 
a Středočeský kraj, kterými jsou: Krajská hospodářská komora, 
Freyova 27, 190 00 Praha 9, e-mail: RMPraha9@inmp.cz, tel.: 
+420 296 646 691, fax: +420 296 646 221 a dále i Sdružení obrany 
spotřebitelů, Novákových 8, 180 00 Praha 8, e-mail: sos@spotre-
bitele.info, tel.: +420 224 239 940, fax: +420 224 39 941. 
Současně a na úplný závěr vám přeji, abyste jako spotřebitelé 
měli příčin k využití popsaného ADR systému do budoucna co 
nejméně. 

Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení

živnostenského odboru 

Zjednodušené územní řízení
V souladu s novým stavebním zákonem 
(zákon č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu) platným již od 
1. 1. 2007 lze podle § 95 odst. 1 až 6 vydat 
územní rozhodnutí po předchozím pro-
vedení zjednodušeného územního řízení, 
tedy bez předchozího správního řízení 
v celém rozsahu. Pro vedení zjednodu-
šeného územního řízení nejsou zákonem 
stanovena žádná omezující kriteria např. 
z hlediska technických parametrů nebo 
druhů staveb. Tento postup lze tedy apli-
kovat při splnění zákonných podmínek 
pro všechny druhy záměrů. K uvedenému 
postupu se váže § 14 odst. 1 a 2 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření. 
Stavební úřad může rozhodnout o umístění 
stavby, o změně stavby, o změně využití 
území a také o dělení nebo scelování po-
zemků ve zjednodušeném územním řízení, 
jestliže je záměr v zastavitelné ploše nebo 
v zastavěném území, záměr nevyžaduje 
posouzení vlivů na životní prostředí, žá-
dost má všechny předepsané náležitosti 
(s ohledem na skutečnost, že se nevede 
žádné řízení, není možno vyzvat žadatele 

k doplnění žádosti, protože součástí takové 
výzvy je i usnesení o přerušení řízení) a je 
doložena závaznými stanovisky dotčených 
orgánů a souhlasem účastníků řízení, kteří 
mají vlastnická nebo jiná věcná práva 
k pozemkům (a stavbám na nich), které 
jsou předmětem územního řízení nebo 
mají společnou hranici s těmito pozemky. 
Závazná stanoviska a souhlasy účastníků 
řízení musí výslovně obsahovat sou-
hlas s vedením zjednodušeného řízení. 
Závazná stanoviska mohou obsahovat 
různé podmínky, které následně převezme 
stavební úřad do výroku (do podmínek) 
územního rozhodnutí.
Je-li žádost o vydání zjednodušeného 
územního řízení úplná, zveřejní stavební 
úřad na úřední desce návrh výroku územního 
rozhodnutí po dobu minimálně 15 dnů. Návrh 
výroku územního rozhodnutí obsahuje 
stejné náležitosti, které by měl mít výrok 
příslušného územního rozhodnutí, návrh 
dále doručí jednotlivě žadateli a dotčeným 
orgánům. Žadatel pak zajistí, aby byl návrh 
výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném 
veřejně přístupném místě u stavby nebo 
pozemku, kde se má záměr uskutečnit, a to 
po celou dobu zveřejnění na úřední desce. 

Součástí takového zveřejnění je i grafické 
vyjádření záměru, ze kterého je patrná 
architektonická podoba záměru a vliv na 
okolí, dále upozornění na způsob a lhůty 
podávání námitek účastníků řízení a při-
pomínek veřejnosti a sdělení, kdy a kde je 
možno do podkladů nahlédnout. 
Pokud nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny 
výhrady, námitky nebo připomínky k vede-
ní zjednodušeného řízení, pokládá se územ-
ní rozhodnutí za vydané a nabývá právní 
moci. Po nabytí právní moci územního roz-
hodnutí předá stavební úřad žadateli jedno 
vyhotovení územního rozhodnutí s vyzna-
čením nabytí právní moci a s ověřenou 
grafickou přílohou. Jedno vyhotovení pak 
zašle obci (na území hl.m. Prahy zastupuje 
obec Útvar rozvoje hl. m. Prahy MHMP) 
a dále příslušné městské části, pokud sama 
není stavebním úřadem.
Výše uvádíme popis jednoduchého, lze říct 
bezkonfliktního vedení zjednodušeného 
územního řízení. Pro příští vydání připra-
víme krátký článek o tom, co se může stát, 
když to není zas až tak jednoduché.

Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu

Zápisy dětí do e-pasů
Sdělujeme rodičům, kteří budou žádat o zapsání dětí do e-pasů 
(pasy s biometrickými prvky), že cestovní pas může být předán 
žadateli nejdříve až po uplynutí 24 hodin po nalepení štítku, na 
kterém jsou děti zapsány, a to z technických důvodů.
K žádosti o vydání prvního cestovního pasu je nutné doložit:
• žádost
• osvědčení o státním občanství – vydává matrika úřadu MČ Praha 

19 po předložení rodných listů rodičů, rodného listu dítěte a do-
kladu totožnosti jednoho z rodičů, který bude o osvědčení žádat

• osvědčení o státním občanství není nutné, pakliže žadatel má 
platný občanský průkaz

K zápisu dítěte do cestovního pasu rodiče
• vypsaná žádost, občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte 

a cestovní pas rodiče
• poplatek 50,- Kč
• osvědčení o státním občanství dítěte
Držitel cestovního pasu s biometrickými údaji má možnost ověřit si 
funkčnost nosiče (provozuschopnost) cestovního pasu na zvláštním 
technickém zařízení – kiosku, který je umístěn ve vstupní hale našeho 
úřadu. Neohlášení nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji je 
nutné posuzovat jako jednání podle § 34a odst. 1 písm. e) zákona 
o cestovních dokladech, tedy jako jednání držitele e-pasu, kterým je 
naplněna skutková podstata přestupku v případech, kdy držitel cestov-
ního dokladu neprodleně neohlásí poškození cestovního dokladu.
Cestovní doklady s prošlou platností je vždy nutné odevzdat 
na pracoviště cestovních dokladů, a to bezodkladně. 

Libuše Ložková
vedoucí odboru občansko správního
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a zároveň jste mohli na hlavním 
stanovišti obdržet průkazku čaro-
dějnice nebo diplom. Za výkony 
v soutěžích byly předávány přímo 
u her sladké odměny a navíc ještě 
poukázky na limonádu, která pak 
byla spolu s buřtíky dětem předá-
vána obsluhou restaurace zdarma. 
Svoji dovednost a připravenost 
předvedli i kbelští mladí hasiči 
Soptíci, kteří tyto akce berou jako 
prestižní záležitost a vždy se chtějí 
předvést v tom nejlepším světle. 
K večeru pak pan starosta s místostarostou vyhlásili výsledky soutěže o nejhezčí čaro-
dějnice a zároveň předali i věcné odměny. S ohledem na počet účastníků bylo v každé 
kategorii rozdáno 10 cen. Kolem 17. hodiny byl zapálen za asistence kbelského sboru 

dobrovolných hasičů hlavní oheň a před 
18. hodinou si svoje fidlátka rozbalila 
country kapela, která pak hrála až do 
nočních hodin k všeobecnému pochva-
lování dospělých. Ohníčky pak plály až 
do rána, vydrživší účastníci se spokojeně 
bavili a unavení pořadatelé již začali 
vymýšlet plány a spřádat nápady na 
další akci.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Informace odboru

Pylová sezona je v plném 
proudu!

Začátek jara přináší mnoha lidem na straně 
jedné zlepšenou náladu způsobenou pohle-
dem na rozkvetlou krajinu, na straně druhé 
ale také nemalé obtíže vyvolané výskytem 
pylu v ovzduší – pylovou alergii, tzv. 
polinózu. Pylová alergie se také nazývá 
senná rýma, ovšem nezasahuje pouze nos-
ní sliznici, ale také oči, průdušky a další 
orgány. Jde o nepříjemnou záležitost, která 
významně ovlivňuje kvalitu života posti-
ženého člověka.
Pyloví alergici trpí především vodnatou 
nosní sekrecí střídající se mnohdy s nosní 
blokádou, dále častým kýcháním a dráždě-
ním očních spojivek. Někdy se navíc může 
vyskytovat i ztížený dech nebo dráždivý 
kašel. Pylová alergie se může rozvinout 
v jakémkoliv věku, nejčastěji ale mezi pěti 
až dvaceti lety.
Pylovou sezonu je možné rozdělit na tři 
hlavní období – jarní, kdy dominuje pyl 
stromů, především břízovitých, letní, kdy 
dominantními alergeny jsou trávy, a pod-
zimní období s dominancí vysokobylinných 
plevelů, především pelyňku. A v posledních 
letech také silně alergizující ambrózie, 

která se k nám rozšiřuje z Maďarska a ze 
Slovenska. Alergizující pyly pochází hlavně 
z rostlin opylovaných vzduchem, jsou to 
tzv. větrosprašné rostliny, které produkují 
a uvolňují obrovské množství lehkých pylů, 
které jsou roznášeny prouděním vzduchu na 
rozsáhlé vzdálenosti. Uvolňování pylu do 
ovzduší závisí vedle vzdušného proudění 
také na zralosti pylu, dosažení určité tep-
loty prostředí, vlhkosti vzduchu a rovněž 
denní době. 
V běžném životě není možné se pylovým 
alergenům zcela vyhnout. Pylové alergeny 
se v prostředí šíří na vzdálenost v řádu 
kilometrů až desítek kilometrů. Odstranění 
jedné lokality pylových alergenů tedy neza-
brání potížím, protože pylová zrna se v době 
květu jednotlivých druhů rostlin vyskytují 
v ovzduší celé široké oblasti a alergické 
potíže jsou málokdy vyvolány pouze pylem 
z jednoho druhu či dokonce konkrétního 
jedince. Proto by alergické potíže neměly 
být uváděny v žádostech o kácení dřevin 
jako důvod opravňující k jejich pokácení. 
Květní období, a tedy i pylová sezona dře-
vin, trvá pro jednotlivé stromy jen asi 1 – 3 
týdny v roce, po zbytek roku dřevina potíže 
nevyvolává a naopak celoročně plní svou 
funkci ekologickou a estetickou. 

Některá doporučená opatření k ochraně 
před pylovými alergeny: 
• omezit vycházky z domu, zvláště za 

slunečných a větrných dnů (nejvhodněj-
ší částí dne pro pohyb mimo domov je 
časné ráno, naopak maximum pylů bývá 
v ovzduší kolem poledne);

• pro vycházky využít déšť a období těsně 
po dešti, kdy je v ovzduší minimální 
množství pylu;

• po návratu z vycházky je vhodné se 
osprchovat a převléci se;

• omezit větrání, větrat přes vlhké pro-
stěradlo nebo alespoň přes sousední 
místnost;

• během pylové sezony využívat v domác-
nosti i na pracovišti čističe vzduchu;

• vyhýbat se okraji lesa, který funguje 
jako filtr, ve kterém se pyl koncentruje, 
naopak uvnitř lesa bývá pylu velmi 
málo;

• sledovat a zaznamenávat, kdy a kde se 
objevují potíže (důležité pro stanovení 
a upřesnění diagnózy i pro vedení léčby).

Další informace včetně aktuálního pylového 
zpravodajství naleznete na internetových 
stránkách Pylové informační služby 
www.pylovasluzba.cz. 

Mgr. Daniel Majtner, OŽPD

Tradiční kbelské pálení čarodějnic

Odpoledne 30. dubna a noc na 1. května 
byla věnována původní keltské tradici pále-
ní očistných ohňů, upravená do dnešní civil-
ní podoby „Pálení čarodějnic“. Městská část 
uspořádala spolu s TJ Sokol Kbely, místním 
sdružení ODS, Sborem dobrovolných hasi-
čů Kbely, restaurací Na hřišti a restaurací 
Delta zábavné odpoledne pro děti plné her 
a soutěží, jehož hlavním vyvrcholením byla 
soutěž o nejhezčí masku a loutku čarodějni-
ce. Dětí se nejprve ujali dobrovolníci z řad 
dovolenkujících se úředníků a připravili pro 
ně dovednostní soutěže jako je hod na cíl 
nebo na kuželky, slalom, přetahování lanem 
či probíhání obručí. Další pak registrovali 
vyrobené loutky či převlečené čarodějnice 
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Zajímavosti z útulků pro opuštěná zvířata

Informace pro držitele psů
Řada pražských „pejskařů“ se již přesvědčila, že se jim psí miláček 
může pěkně prodražit, pokud nedodržují stanovené právní před-
pisy. Městská policie, která dohlíží na pořádek v naší metropoli, 
vybrala od počátku loňského roku do 30. dubna letošního roku 
na pokutách za neukázněnost od chovatelů psů více jak 257 tisíc 
korun. Strážníci městské policie v rámci výkonu své služby řeší 
především znečišťování veřejných prostranství, neboť následné 
neodstranění znečištění po svém čtyřnohém mazlíčkovi je podle 
zákona o přestupcích kvalifikováno jako přestupek. Jiná vyhláš-
ka zase zakazuje volné pobíhání psů po veřejné zeleni. Za tyto 
přestupky mohou městští strážníci uložit blokovou pokutu až do 
výše 1000,- Kč. Strážníci rovněž kontrolují dodržování zákazu 
vstupu se psy na dětská hřiště a pískoviště. Zákaz vstupu musí 
být uveden v provozních řádech dětských hřišť. V tomto případě 
strážníci dotyčnou osobu upozorní na existující ustanovení řádu. 
Pokud ovšem pes hřiště znečistí a jeho majitel po něm neuklidí, 
hrozí neukázněnému pejskaři bloková pokuta. Od 1. ledna 2006 
přibyla městské policii další povinnost, a to kontrolovat, zda jsou 
psi starší šesti měsíců trvale označeni mikročipem nebo tetováním. 
Vyhláška hl. m. Prahy zároveň ukládá chovatelům psů povinnost 
přihlásit psa do 30 dnů od označení čipem nebo tetováním do 
evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29,  Praha 1. 

Ke kontrole označení psů mikročipy jsou strážníci vybaveni čtecími 
zařízeními a mají k dispozici přístup do evidence psů, kde si mohou 
na místě (přes vysílačku nebo telefon) ověřit, zda je kontrolovaný 
pes zaregistrován. Tetování u psů taktéž ověří v centrální pražské 
evidenci. Jestliže zjistí, že pes není označen předepsaným způso-
bem nebo není zaregistrován v evidenci, zpracují oznámení o pře-
stupku, které se předává k řešení na úřady příslušných městských 
částí. Za rok 2007 a začátek roku 2008 bylo řešeno v souvislosti se 
psy přes 5100 porušení předpisů, a to nejčastěji za volné pobíhání 
psů, znečišťování veřejných prostranství a nedostatků týkajících 
se zaregistrování v evidenci.
Zákony a vyhlášky, které tuto problematiku řeší: 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2004, kterou se mění 
obecně závazná vyhl. hl. m. Prahy č. 23/2003, o místním poplatku 
ze psů
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně ve-
řejné zeleně.
Jako zdroj těchto informací byla použita tisková zpráva odboru 
Public Relations, Magistrátu hl. m. Prahy, která je v úplném znění 
zveřejněna na magistrátních webových stránkách. 

Eva Krupičková 
odbor ekonomický

Městská policie hl.m. Prahy ve spolupráci s Městskou veterinární 
správou pořádala dne 13. března v Útulku pro opuštěná zvířata 
(ÚPOZ) v Praze 8 – Troji zajímavý seminář pro zaměstnance úřadů 
městských částí. Tohoto semináře se z naší městské části zúčastnil 
vedoucí OŽPD pan Bc. Jan Lípa, referentka OŽPD Bc. Blanka 
Pokorná a Eva Krupičková, správce poplatků ekonomického odboru. 
Na území hl. m. Prahy se nachází dva ÚPOZ zřízené hl. m. Prahou. 
Ten veřejnosti známější se nachází v ulici V Zámcích 56, v Praze 
8 – Troji a je určen pouze pro psy. Druhý se nachází v Praze 10 
– Dolních Měcholupech, ulice Dolnoměcholupská 58/27 a je určen 
pro toulavé a opuštěné kočky, které se vyskytují na celém území hl. 
m. Prahy, a jiná exotická zvířata. Ve spolupráci s odbory životního 
prostředí městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy toto zařízení 
zajišťuje kastrační program pro zdivočelou populaci zvířat.
V Praze se rok od roku počet opuštěných psů a koček výrazně 
zvyšuje a v takovém případě je jasné, že moderní, kvalitní a vysoce 
funkční útulek je nesmírně důležitý. Tuto situaci vedení hlavního 
města nebere na lehkou váhu a snaží se ji dostupnými prostředky 
řešit. Útulkem v Tróji projde ročně několik tisíc pejsků. A to je 
kapacita útulku 174 zvířat. Většina lidí chápe útulek jako smutné 
místo. Jak jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, svěřenci zdejšího 
útulku mají maximální péči v dokonalém prostředí a tým specia-
listů se jim věnuje s láskou i nadšením a snaží se jim všemi silami 
pomoci. V mnoha případech je i vyléčí ze zranění, které obvykle 
zavinila lidská zloba. Pejskové se do útulku dostanou vinou svých 
bývalých pánů často ve velice zuboženém stavu.
Často se také stává, že se svému „páníčkovi“ pejsek jednoduše zaběh-
ne, ztratí. V tomto případě velmi pomáhá, když je pes „očipován“, 
neboť tak se může vrátit co nejrychleji ke svému majiteli. V Praze 
byla tato povinnost – označit psa staršího 6 měsíců mikročipem 
nebo tetováním – zavedena vyhláškou č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy. 
Tetování ovšem není dost často čitelné a v rámci EU se bude uzná-
vat jen na přechodné období do roku 2011. Průkazné, nezaměnitelné 
a trvalé označení psa je označení mikročipem. Ale jen registrovaný 

mikročip má smysl. Předpokladem je tedy zaregistrování (ovšem 
nikoli pouze v evidenci místního úřadu vybírajícího poplatek). Výše 
uvedenou vyhláškou je stanovena povinnost přihlásit psa do 30 
dnů po označení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát 
hl. m. Prahy. Adresa tohoto registru je: Magistrát hl. m. Prahy, 
Odbor živnostenský a občanskoprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 
Praha 1, tel. 236002619, e-mail: Kamil.Rehak@cityofprague.cz

A jak postupovat, když vám pes uteče?
Neváhejte a okamžitě kontaktujte na tel. 283 011 711 trojský útu-
lek, v Zámcích 56, Praha 8, kde se dozvíte, zda váš pes již není 
v tomto zařízení umístěn, případně, zda již vašeho psa někdo ne-
našel a nenahlásil. Při nahlášení ztraceného psa jsou potřebné tyto 
údaje: Podrobný popis zvířete, místo útěku, telefonické spojení na 
majitele, adresa majitele psa, upřesnit povahu psa (zda se nejedná 
o agresivního psa) a na jaké jméno pes slyší. 

Při ztrátě psa doporučujeme:
Prohledat okolí místa, kde zvíře uteklo, průběžně sledovat internet. 
stránky ÚPOZ a informovat se na úřadě městské části. Povinností 
majitele psa je mít ho řádně přihlášeného na příslušném úřadu měst-
ské části, trvale označeného čipem nebo tetováním, zaevidovaného 
v registru chovatelů psů na MHMP a nechat psa pravidelně každý 
rok očkovat u veterináře. Trojský útulek se specializuje na příjem 
psů a má vlastní odchytovou službu. Návštěvníky, kteří do útulku 
přicházejí, vítá příjemné prostředí, v němž jsou zvířata pod stálou 
odbornou veterinární péčí. 
Útulek vznikl v roce 1992, kdy byl v rámci restituce přestěhován ze 
Sobína do Troji a změnil se jeho název na „Psí domov“. V roce 1993 
vzniká první městský útulek pro psy a přechází pod Městskou policii 
hl. m. Prahy. Jeho kapacita se tehdy zvýšila na 70 míst. V roce 1995 
začala postupná výstavba pražského útulku a počet míst se navýšil 
na 120. O pět let později v roce 2000 se provozovatelem útulku stala 
Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy. Započatá rekonstrukce 
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pokračovala, aby podoba útulku odpovídala vysokým nárokům na 
hygienické a veterinární předpisy ČR. V tomto roce přechází pod 
Správu služeb Městské policie hl. m. Prahy také odchytová služba, 
která zajišťuje odchyt a svoz toulavých a opuštěných psů, ale i ji-
ných zvířat. Vznikl zde i první městský pavilon koček s kapacitou 
70 míst. Ničivé srpnové povodně v roce 2002 se nevyhnuly ani 
trojskému útulku a značně ho poškodily. Ohrožená zvířata se po-
dařilo včas evakuovat a umístit ve zřizovaném městském útulku 
v Dolních Měcholupech a dalších podobných zařízeních. Přestože 
všechny objekty byly zaplaveny, provoz zařízení, poté co voda 
opadla, nebyl nijak omezen. V následujícím roce se podařilo 
rekonstruovat povodněmi poškozenou administrativní budovu. 
V roce 2004 byl útulek pro kočky definitivně přestěhován z Troji do 
Dolnoměcholupské ulice v Praze 10. Kapacita dolnoměcholupské-
ho útulku činí 200 míst pro kočky, včetně kastračního programu. 

A co dělat, chcete-li si najít nového čtyřnohého kamaráda?
Nabídku psů a koček naleznete na internetových stránkách www.
upozpraha.cz pod záložkou „nabídka zvířat“. Další možností je 
osobní návštěva útulků pro opuštěná zvířata, kde vám personál rád 
pomůže s výběrem. K převzetí psa nebo kočky musíte být starší 
18 let, mít s sebou platný občanský průkaz s trvalým bydlištěm 
v České republice. Všechna zvířata jsou prohlédnuta veterinárním 
lékařem a očkována. Psi jsou mimo to odblešeni a odčerveni, kočky 
taktéž vakcinovány a odblešeny.
Nový majitel psa uhradí pouze kompletní očkování, odčervení a ve-
ter. prohlídku. Průměrně tato částka dohromady činí u dospělého 
psa 330,- Kč, u štěněte 230,- Kč. Za to, že dáváte pejskovi nový 
domov, jste osvobozeni na dva roky od poplatků za psa. Všichni 
psi, kteří projdou útulkem, jsou také očipováni. Nový majitel kočky 
uhradí pouze kompletní očkování, odčervení a veter. prohlídku.
Pokud se vám ztratí váš čtyřnohý miláček a je umístěn v ÚPOZu, 
jste jako vlastník věci (zvířete) povinen uhradit následující náklady: 
Náklady na vakcinaci, odblešení, odčervení (bylo-li provedeno) 
a veterinární prohlídku, náklady za kastraci nebo sterilizaci (byla-
-li provedena), náklady na krmení u psů a koček ve výši 50,- Kč 
za zvíře a kalendářní den, náklady spojené s výjezdem odchytové 
služby (byly-li vynaloženy) ve výši 500,- Kč za zvíře.

Výdej zvířat k náhradním majitelům (platí pro oba útulky):
pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod.
sobota, neděle, svátky 12.00 – 17.00 hod.

Výdej zvířat původním majitelům (platí pro oba útulky):
pondělí – neděle + svátky 9.00 – 19.00 hod.
Mimo tyto výdejní hodiny je možný výdej zvířat původním maji-
telům pouze po předchozí telefonické domluvě.

Kontakty a telefonní čísla: 
Trojský útulek 233 554 242, 283 011 711
Dolnoměcholupský útulek 272 701 819, 272 705 656

Jak postupovat, když naleznete zatoulaného psa?
Vždy mějte na paměti, že jde o psa cizího, který vás nezná a může 
vás napadnout a pokousat (může být nemocný, nakažený vzteklinou, 
poraněný atd.). Nalezené zvíře se pokuste zajistit a nalákat ho (třeba 
pomocí pamlsku nebo aportu) do místa, odkud již nemůže utéct 
– dvorek, místnost, zahrádka, auto atd. Pokud je pes klidný a nechá 
se vzít na vodítko, přivažte ho, aby se dále nepotuloval a kontaktujte 
útulek, který si pro psa přijede. Při kontaktu se zvířetem buďte vždy 
velice opatrní, aby nedošlo k vašemu napadení. K agresivnímu 

psovi se nesnažte přibližovat a okamžitě kontaktujte: městskou 
policii – linka 156, Policii ČR – linka 158 nebo rovnou ÚPOZ 
tel. 283 011 711.
Pokud to situace a okolnosti dovolí, prohlédněte psa, zda na obojku 
nemá napsáno tel. číslo, či adresu, zda má tetování, psí známku 
vystavenou příslušným úřadem, případně lze u veterináře zjistit, 
zda není čipován. Pokud tyto úkony nezvládnete, je lépe tuto pro-
hlídku nechat na zaměstnancích útulku nebo na jeho odchytové 
službě. Jestliže je znám majitel psa, informujte ho o nalezenci. 
V případě, že si psa chcete ponechat a hledat jeho majitele sami, je 
nutné rovněž informovat útulek, odkud vás vyrozumí, jakmile bude 
ztráta majitelem psa nahlášena. Trojský útulek převezme, z důvodu 
kapacity míst, pouze psy nalezené na území hl. m. Prahy. 
V případě nalezení nebo ztráty kočičky platí stejná pravidla jako 
u psů, jen s tím rozdílem, že zde kontaktujete ÚPOZ v Dolních 
Měcholupech na tel. 272 705 656. V září roku 2006 vznikla v pří-
mém sousedství ÚPOZ v Troji bezplatná kynologická poradna, na 
níž se mohou obrátit všichni držitelé psů, či-li nejen ti, kteří mají 
svého mazlíčka z útulku. Získáte zde odborné a praktické infor-
mace, zkušenosti pro výchovu psa, pokyny pro základní výcvik 
psa, znalost důležitých povelů a pokynů ke zvládnutí psa na veřej-
nosti a volném prostranství, umění psa ovládat, přivolat jej k sobě 
a mnoho dalších praktických rad a informací. Poradnu můžete 
kontaktovat prostřednictvím e-mailu: psi.poradna@mppraha.cz, 
mobil 606 742 794 nebo osobní návštěvou kynologické poradny, 
která je pro veřejnost otevřena vždy v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 
od 9.00 do 17.00 hod, ve středu a v sobotu od 10.00 do 18.00 hod. 
Všem držitelům pejsků a kočiček přeji, aby se jim jejich mazlíčci 
neztratili, a když už se ztratí, aby se jim co nejrychleji vrátili zpět. 
A co přát pejskům a kočičkám v útulcích? Hlavně aby se co nej-
dříve dostali k novým hodným „páníčkům“, kterým určitě budou 
svoji vděčnost za nový domov dávat patřičně najevo. 

Eva Krupičková
ekonomický odbor

Upozornění pražského magistrátu 
k platnosti dokladů o tzv. povinném ručení 
Odbor dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy připomí-
ná majitelům motorových vozidel, že dne 1. června 2008 nabývá 
účinnosti zákon č. 137/2008 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Dochází ke změně způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. 
Zrušuje se stávající doklad o pojištění odpovědnosti a jako doklad 
o pojištění zůstává dle § 2 písm. k) citovaného zákona pouze 
zelená karta vydaná příslušným pojistitelem. Doklady o pojištění 
odpovědnosti vydané do 31.5.2008 pozbývají platnosti dnem 31. 
prosince 2008. 
Prokazování existence pojištění odpovědnosti:

1) od 1.6.2008 do 31.12.2008 – pojištění odpovědnosti je možno 
prokazovat oběma způsoby, tedy dokladem o pojištění nebo 
zelenou kartou (za předpokladu, že je dokument platný)

2) od 1.1.2009 - pojištění odpovědnosti bude možno prokázat 
pouze zelenou kartou.

V Praze 30.5.2008
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Předběžné termíny letních odstávek teplé vody 

Pražská teplárenská, a. s., informuje své zákazníky a obyvatele 
dotčených oblastí o předběžných termínech plánovaných pravi-
delných letních údržbových prací. Aby tyto práce bylo možné 
provádět, je nutné dočasně přerušit dodávku teplé vody do určitých 
lokalit.
Spolehlivé dodávky tepla v průběhu zimních měsíců vyžadují, 
aby byla na zařízeních provedena potřebná údržba a opravy. 
Nejvhodnější období jsou letní měsíce, kdy není potřeba vytápění 
a kdy dochází pouze k přerušení dodávek tepelné energie pro 
výrobu teplé vody. 
Za dočasné snížení komfortu bydlení se Pražská teplárenská, a. s., 
svým zákazníkům a návazným odběratelům omlouvá a děkuje za 
pochopení. Aktuální informace o odstávkách je možné zjistit na 
internetových stránkách www.ptas.cz nebo na telefonním čísle 
nonstop dispečinku 266 753 850.
Přesné termíny odstávek teplé vody budou zveřejněny v dostateč-
ném časovém předstihu na internetových stránkách společnosti 
www.ptas.cz.

Zákazníky společnosti jsou především velké průmyslové areály, 
administrativní centra, instituce, bytová družstva a společenství 
vlastníků nikoli přímo domácnosti. Těm zajišťují dodávku energií 
specializované společnosti, jimiž jsou zpravidla realitní a správ-
covské firmy.

Další informace o společnosti jsou vám k dispozici na www.ptas.cz.
Kontakt:
Martin Pavelka, produktový mluvčí
Pražská teplárenská, a. s.
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
Telefon: 266 752 311, 737 250 567
E-mail: mpavelka@ptas.cz

Předběžné termíny odstávek
Lokality Předběžný termín od - do
Kbely 14. 7. - 20. 7.

Teplo 2008 – aktuální informace OMIBNH
Na březnovém zastupitelstvu jsme občany informovali o záměru 
převzít zpět provozování tepelného hospodářství. Od té doby 
uplynuly již více jak dva měsíce a mezi občany pronikly pouze 
kusé informace o připravovaných změnách v dodávkách tepla. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o závažnou problematiku, kterou se 
náš odbor intenzivně zabývá již od počátku tohoto roku, dovolte 
mi vás seznámit s postupem MČ Praha 19, kterým byla zahájena 
staronová etapa na úseku tepelného hospodářství. 
Vraťme se však na začátek. Městská část byla v letech před rokem 
1994 držitelem licence na rozvod a prodej tepla a vlastnila a provo-
zovala uhelné blokové kotelny na obou kbelských sídlištích. V roce 
1994 – 1995 byly instalovány rozvody a výměníky na rozvod 
dálkového tepla (CZT). Blokové uhelné kotelny byly zrušeny. To 
vedlo, společně s masivní plynofikací rodinných domů, k výraz-
nému zlepšení kvality ovzduší. Toto nové zařízení provozovala 
městská část další 2 roky ve své správě. V roce 1997 pak bylo toto 
zařízení pronajato firmě ProThermic, v. o. s., která se následně ujala 
provozování celého tepelného hospodářství napojeného na CZT 
v městské části. Na základě tohoto rozhodnutí byla také zrušena 
tehdejší licence městské části na rozvod tepla. Rozvody a výmění-
kové stanice však zůstaly v majetku MČ. Zde je nutné poznamenat, 
že většina pražských městských částí v té době zvolila krok jiný 
a svá zařízení tepelných hospodářství prostě prodala. 
V roce 2001 se počala realizovat úsporná opatření v teple - výmě-
ny střešních krytin spolu se zateplováním fasád bytových domů 
a výměny dřevěných oken za plastová. Všechna tato opatření, 
včetně zavedení termoregulačních prvků, vedla k výraznému 
snížení celkové potřeby tepla z cca 60 000 GJ na současných cca 
37 000 GJ za rok. K tomu jistě nemalou měrou přispělo i úsporné 
chování odběratelů tepla, jak z řad nájemníků obecních bytů, tak 
i ostatních odběratelů. 
S tím, jak městská část pronajala zařízení tepelného hospodářství, 
přestala mít i zásadnější vliv na tvorbu ceny tepla pro konečné 
odběratele. Tato skutečnost se ukázala jako velmi negativní, zvláště 

dnes, kdy dochází k enormnímu nárůstu ceny všech energií od uhlí, 
přes pohonné hmoty až po elektrickou energii.
Koncem roku 2007 tedy počala městská část zvažovat možnost 
převzetí svého tepelného hospodářství zpět do své režie, a to pře-
devším z ekonomických důvodů. Obecně konstatováno – proč tuto 
práci nedělat sami, když jakýkoliv prostředník bude vždy dražší než 
my. Takto zazněly prvé nesmělé úvahy, posléze výrazně podpořené 
návrhem ceny tepla na rok 2008, který předložil současný provo-
zovatel. Po provedených výpočtech a konzultacích tedy koncem 
ledna 2008 padlo v radě městské části zásadní rozhodnutí a firmě 
ProThermic, v. o. s., byla doručena výpověď z nájmu. Náš odbor 
pak v úzké spolupráci s místostarostou ing. V. Olmrem a externími 
spolupracovníky začal intenzivně jednat a pracovat na veškerých 
podkladech pro podání žádosti o licenci k rozvodu a prodeji tepla 
na Energetický regulační úřad (ERU).
Ekonomická rozvaha, potvrzení a čestná prohlášení, smlouvy 
s dodavatelem tepla (Pražskou teplárenskou, a. s.) a řada dalších 
dokumentů v souladu s platnými předpisy pro žádanou činnost 
a podnikání v teplárenství byly dodány na  ERU v průběhu měsíce 
dubna 2008. Dne 21. 5. 2008 pak bylo MČ Praha 19 doručeno 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence na 
rozvod tepla pro oblast Kbely, a to na období 25 let. Doručením 
tohoto rozhodnutí byla ukončena první etapa práce na převodu 
správy tepelného hospodářství zpět pod městskou část.  Nyní 
probíhá postupné předávání jednotlivých výměníkových stanic za 
dohledu odborníka na provoz tepelných zařízení a odstraňování 
zjištěných závad tak, aby zahájení licencované činnosti proběhlo 
k 1. srpnu 2008 .

Ing. Lubomír  Tejrovský 
vedoucí odboru majetku, 

investic, bytového a 
nebytového hospodářství
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HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

• baterie a akumulátory
• rozpouštědla
• nádoby od sprejů
• zahradní chemie
• mazací oleje a tuky
• ředidla a barvy
• léky a teploměry

• kyseliny a hydroxidy
• lepidla a pryskyřice
• detergenty (odmašťovací přípravky)
• fotochemikálie
• pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, 

odstraňování plísní)
• zářivky a výbojky

Chladničky, TV a PC monitory jsou jako objemný odpad odebírány pouze ve vybraných stabilních sběrových místech.
Uvedené druhy odpadů jsou od občanů dále odebírány ve stabilních sběrných místech, samotné léky též v lékárnách a použité baterie 
ve školách a úřadech městských částí.

JAK UZAVŘÍT SMLOUVU?

či zjistit bližší informace
KONTAKTUJETE Odbor životního prostředí, dopravy 
a místního hospodářství ÚMČ Praha 19 - Bc. Blanka Pokorná 
osobně, telefonicky 286 850 184, 775 590 382 nebo 
e-mail: blanka.pokorna@kbely.mepnet.cz 

vždy ve čtvrtek: 3. července, 2. října 
Zajišťuje spol. A. S. A., s. r. o., Ďáblická 791/89, Praha 8
Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy odevzdat následující druhy odpadů:

Zastávka Od - Do

1. křižovatka ul. Benecká - Hanušova 15.00 – 15.20

2. křižovatka ul. Bakovská - Toužimská 15.30 – 15.50

3. křižovatka ul. Letců - Radvanická 16.00 – 16.20

4. křižovatka ul. Mladoboleslavská - Martinická 16.30 – 16.50

5. křižovatka ul. Trabantská - Za školkou 17.00 – 17.20

6. křižovatka ul. K Radonicům - U obory 17.30 – 17.50

7. ul. Mladoboleslavská (parkoviště u hřbitova) 18.10 – 18.30

8. křižovatka ul. Mladoboleslavská - Lohenická 18.40 – 19.00
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Fürstenberská zahrada
Rekonstrukce probíhající v uplynulých dvou letech byla dokončena. Zrekonstruovaná zahrada bude poprvé veřejnosti zpřístupněna 
1. června. 

Výčet památek historického centra Prahy obohatí otevření největší šlechtické 
zahrady, Velké Fürstenberské. Při rekonstrukci se architekti snažili vycházet 
z historických materiálů. Podle plánů ma-
gistrátu by měla zahrada propojením všech 
palácových zahrad spojit hrad s Malou 
Stranou. 
Fürstenberská zahrada svou finálovou po-
dobu získala v roce 1790 a do Čech přines-
la vrcholnou ukázku italského zahradního 
baroka. Nejvýchodnější zahrada je největší 
ze souboru šesti palácových terasových 
zahrad pod Pražským hradem. Rozkládá 

se na ploše 1,55 hektaru, její šíře činí 130 metrů a celková výška 10 teras od rovinné části 
zahrady činí 35 metrů. Délka těchto teras měří téměř jeden kilometr. Z hlediska historického se řadí k ojedinělým ukázkám zahradní 
architektury, které dnes už jen tak nenajdeme, a to nejen v rámci České republiky, ale i památných regionů v Evropě.
Citlivá obnova této zahrady začala již před lety. Přímo pod Pražským hradem tak vzniká nové odpočinkové centrum, které na-
bídne Pražanům i hostům tohoto města nové a nevšední prožitky. Hlavní vstup do zahrady bude ze starých zámeckých schodů, 
kde se nacházel původně. Novou podobu získaly vyhlídkový barokní pavilon a kašna, restaurátoři opravili i impozantní litinové 
schodiště. 

Rekonstrukční práce na obnově terasovitých zahrad patřily bezesporu k nejnáročněj-
ším akcím památkové péče v historii samostatné České republiky. Zajímavostí tohoto 
architektonického a malebného zahradního koutu 
v těsné blízkosti sídla panovníků je obnova dvou 
oranžérií ve střední části zahrady, v horní části bude 
návštěvníkům k dispozici pavilonek s občerstvením 
a sociálním zázemím. Zahradníci zde vysázeli přes 
3500 květin, 8500 dřevin a 2200 růží. Večerní pro-
hlídky umožní nově instalované osvětlení.
Na financování celé akce se podílelo hlavní město 
Praha spolu se státním rozpočtem a strukturálními 

fondy Evropské unie. Celkové náklady revitalizace dosáhly téměř 200 mil. Kč, kde podíl strukturálních fondů a státního rozpočtu 
činil 125 mil. Kč. 
Zdroj: tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy, ČT 24 

Monika Ulrichová, DiS. 
Úsek školství, kultury a personální 

Chorvatsko – cestování bez zákonného zástupce

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje, že dne 7. dubna 
2008 vstoupila v Chorvatsku v platnost Směrnice o cestovních 
dokladech cizinců, vízech a úředním postupu vůči cizím státním 
příslušníkům.
V souladu s touto směrnicí nezletilý občan ČR, který cestuje do 
Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokla-
dem, musí mít s sebou písemný souhlas zákonného zástupce 
s níže uvedenými údaji:
1. osobní údaje zákonného zástupce
2. účel a období pobytu
3. trvání pobytu
4. období, na které se vydává souhlas
5. podpis zákonného zástupce
Souhlas musí být opatřen notářsky ověřeným podpisem zá-
konného zástupce. 
Výše uvedený souhlas není zapotřebí, pokud nezletilý cizinec:

1. cestuje letecky a byl mu vydán průvodní list pro cestování nezle-
tilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA standardy;

2. cestuje v rámci školního výletu, je uveden na seznamu účastníků 
školního výletu, který je přeložen soudním překladatelem do 
chorvatštiny nebo angličtiny, a má vlastní cestovní doklad;

3. cestuje v rámci sportovní nebo kulturní akce, je uveden v se-
znamu účastníků a má platný cestovní doklad.

Ověření listiny je možné nejen u notáře, ale i u kteréhokoliv 
úřadu, a to i u úřadu MČ Praha 19 ve Kbelích každý pracovní 
den (tel. 284 080 853).

Velvyslanectví Chorvatské republiky,
tel.: 233 340 479

Libuše Ložková 
vedoucí odboru občansko správního
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Zajistíme pro Vás
slevy na nákup

plynových spotřebičů
a související služby

Kontaktujte nás:
Pražská plynárenská, a. s.
www.ppas.cz
tel.: 221 092 174

221 092 202
v obchodních kancelářích
Upozorňujeme, že Magistrát hlavního města Prahy
schválil nová pravidla pro poskytování dotací na
přeměnu topných systémů na území hlavního 
města Prahy v roce 2008. Tato dotace se mimo jiné
vztahuje i na náhradu neekologického topného
systému ve prospěch zemního plynu a její výše může
v tomto případě činit až 30 tisíc korun 
na bytovou jednotku. Více informací získáte na:
www.praha-mesto.cz nebo www.ppas.cz.

MÛÏete s námi komunikovat pomocí SMS
PraÏská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dcefiinou spoleãností

PraÏská plynárenská Distribuce, a. s., nedávno spustila novou 
sluÏbu, díky které mohou zákazníci z kategorií Domácnost
a Maloodbûratel nahla‰ovat kontrolní samoodeãty a úpravy v˘‰e 
záloh prostfiednictvím SMS zpráv. Zprávy pro samoodeãet 
ve tvaru:

s_ãíslo plátce_ãíslo plynomûru_pfiíjmení nebo název
zákazníka_stav plynomûru_datum odeãtu plynomûru

a pro úpravy záloh:

z_ãíslo plátce_pfiíjmení nebo název zákazníka_nová
poÏadovaná záloha v Kã

lze posílat na ãíslo: 720 002 922. Po zaslání SMS bude 
PraÏská plynárenská, a. s., poÏadavek v nejbliÏ‰ím moÏném termínu
realizovat.

âíslo plátce je uvedeno napfiíklad na uzavfiené smlouvû s PraÏskou
plynárenskou, a. s., nebo v rámci zaslaného vyúãtování spotfieby
zemního plynu. Pfiíjmení nebo název zákazníka uvedené v SMS 
musí b˘t shodné s údaji v uzavfiené smlouvû, napfi. novak ãi
prazskaplynarenskaas. Stavem plynomûru je my‰leno ãíslo, které je
uvedeno na plynomûru vlevo od desetinné ãárky, napfi. 00111, datum
odeãtu musí b˘t osmimístné, napfi. 01062008 (1. 6. 2008).

Zákazníci, ktefií provádûjí úhradu zálohov˘ch plateb prostfiednictvím
banky, musí poÏadovanou zmûnu zohlednit i v rámci svého trvalého
pfiíkazu.

Dal‰í informace o nové sluÏbû získají odbûratelé v obchodních
kanceláfiích v Paláci Adria v Jungmannovû
ulici 31 v Praze 1 a v ulici U Plynárny 500
v Praze 4-Michli nebo jim budou po-
skytnuty na zákaznické lince: 840 555 333.
Najít je mohou také na webov˘ch
stránkách PraÏské plynárenské, a. s.,
www.ppas.cz.

www.fotbalstore.cz
Internetový obchod se sportovním zbožím zna�ky Nike.

Od 15.6. 2008 otev�en nový kamenný obchod, Vrchlabská 11/10, Praha 9 Kbely. 

Kontakt:
Jan Musel, 603 547 433 
bluegunner@seznam.cz

Tomáš Haniak, 606 358 433 
info@fotbalstore.cz

Chybí n�co v naší nabídce? Zavolejte a my se budeme snažit vyhov�t Vašemu p�ání.

********************************
Sleva 30% po p�edložení tohoto poukazu, platná do 31.7.2008. 
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KBELŠTÍ SOPTÍCI
Opět vás po delší pauze zdraví kbelští Soptíci. Dovolte nám, aby-
chom vás informovali o naší činnosti a hlavně úspěších. Znovu po 
roce se dvě družstva kbelských Soptíků účastnila závodů v uzlování 
(vázání předepsaných uzlů na čas). 

Obrázek 1 - Trénink v klubovně 
l. kolo se konalo 8. března v Praze - Lipencích. V družstvu 
„B“ soutěžili: I. Pidmaljaková, P. Tomič, N. Hýblová, M. Motl, 
M. Vocetka. Pro většinu to byly závody první a jejich umístění na 
10. místě je velkým úspěchem, protože většinu družstva tvořili 
nováčci. Družstvo „A“ tvořili „staří mazáci“: V. Hryzák, M. a 
J. Horáčkovi, J. Ganzarčík, M. Prajer. Ti vybojovali 3. místo a tím 
i postup do druhého kola. To se konalo o týden později, 15. března 
ve Zličíně. Jako povolený doping a pro zklidnění předstartovní 
nervozity se soutěžícím promítal film „Shrek“. Naši „staří mazáci“ 
soutěžili ve stejném složení ze všech sil. A i když jim i o pár vteřin 
uteklo zlato, byla stříbrná medaile obrovským úspěchem. 

Obrázek 2 - Stříbrné „A“ družstvo 
Soutěž v uzlování probíhala také v kategorii jednotlivců. Tam zís-
kal Jan Horáček opět skvělé druhé místo. V letošním roce poprvé 
„uzloval“ i náš dorost, a to 15. března ve Zličíně. Družstvo tvořili 
J. Krulík, L. Moravec, K. Vondřichová a O. a V. Hryzákovi. Ti 
museli k uzlům ještě psát test z hasičských znalostí. Velké snažení, 
píle, trpělivost a znalosti vynesli našemu dorostu třetí místo. 

Obrázek 3 - Bronzové družstvo dorostu 

Obrázek 4 - Naši medailisté 
14. března se konal tradiční hasičský ples s tombolou. Jako pokaždé 
bylo vyprodáno a vládla skvělá zábava. 
5. dubna jsme byli na celodenním výletě u Náchoda, kde jsme se 
podívali do objektu pěchotního srubu M-S 82 
Březinka. Cesta vlakem tam i zpět příjemně ubíhala, počasí nám 
přálo, výlet se vydařil ke spokojenosti všech. 
Další zprávy o naší činnosti přineseme v dalším vydání Kbeláku. 
Tam se také dozvíte o velkém úspěchu našeho člena na víkendové 
akci v Bratřicích. Ti méně dočkaví nás mohou navštívit na našich 
internetových stránkách www.kbely.hasicipraha.eu. 
S vámi ostatními se těšíme nashledanou v příštím Kbeláku. 
Pro nové zájemce znovu opakujeme, že se scházíme každé pondělí 
od 16 do 18 hodin v místní hasičárně. 

vaši Soptíci

NOVÁ TRAFIKA
OD 2. 6. 2008

KATUSICKÁ 669, VEDLE OBCHODŮ
VCHOD Z DRUHÉ STRANY KADEŘNICTVÍ

Otevírací doba po - pá 6.00 - 19.00 hod
so, ne bude upřesněna

Přejeme vám příjemný nákup.Mladý pár s dítětem koupí rodinný dům ve Kbelích. 
Tel: 737 235 513
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Z naší knihovny……….

Vážení čtenáři,
po velice úspěšné výstavě dřevořezeb a fotografií kbelské autor-
ky Heleny Kratochvílové se velkému zájmu těší i další výstavní 
projekt paní Jitky Šlosárkové, která v prostorách místní kbelské 
knihovny až do konce června vystavuje svá paličkovaná dílka.
Vernisáže se dne 21. 4. zúčastnili i zástupci deníku MF Dnes, kde 
následně vyšel i otištěný článek. 

Pozvánka na závěrečný koncert
V minulém čísle Kbeláku jsme vás informovali o probíhajících přípravách na tradiční závěrečný koncert dětí navštěvujících kurzy 
hry na klavír a zobcovou flétnu u příležitosti ukončení školního roku 2007/2008. Zmíněné kurzy pořádá i financuje MČ Praha 19. 
Záměrně nezmiňujeme kurzy v LD Kbely, jak bylo zvykem v minulých letech, protože zájmové kurzy pro děti zajišťuje MČ Praha 19 
po dohodě s vedením ZŠ Kbely kromě LD rovněž v budově kbelské základní školy. V letošním roce se poprvé rozhodly závěrečného 
koncertu zúčastnit rovněž děti „ze školy“. 
V současné době dávají lektoři do konečné podoby složení skladeb, které v průběhu koncertu zazní. Samotný program musel být již 
několikrát operativně měněn, protože v několika případech se ukázalo, že dětem vybraná skladba nevyhovuje nebo že je pro děti příliš 
náročná… Někdy bývá problém zajistit u vybrané skladby vhodný doprovod, protože i doprovodný hlas se musí děti dobře naučit 
a navíc je nutné sladit znalosti a schopnosti dětí vystupujících společně. Některé děti trochu protestují při vybírání doprovodů zejména 
mladších dětí, v ojedinělých případech doprovody vnímají jako „práci navíc“. Apelují, že se učí „své“ skladby a ještě se musí naučit 
druhé hlasy a doprovázet někoho jiného. Secvičování více hlasů dohromady obnáší navíc leckdy rozšíření počtu hodin, přizpůsobení 
časů docházení dětí na kurzy tak, aby obě společně vystupující děti mohly přijít na společnou hodinu v jednu dobu (což je určité omezení 
i pro rodiče dětí, protože se pak musí hýbat i s hodinami ostatních dětí). V závěrečné fázi nastává čas pro odchytávání předvedených 
chyb a odchylek a nezbytné společné sehrávání dětí a uvádění skladby do vzájemného souladu... 
Všechny lektorky potvrdily naší domněnku, že v letošním školním roce převažují začátečníci nad dětmi pokročilými. Tento fakt nelze 
opomenout při výběru skladeb, které v průběhu koncertu zazní. Očekávejme tedy větší podíl skladbiček jednodušších (jedna lektorka 
se dokonce vyjádřila, že bude mít v programu samou „drobotinu“, samozřejmě v dobrém slova smyslu). Často zazní lidové písničky, 
ale co si budeme povídat, ve dvouhlasém provedení mohou znít i lidové písničky moc hezky. Společným cílem je přece předvést, co 
se děti za uplynulý školní rok naučily. Všichni můžete věřit tomu, že nyní se děti na koncert moc těší. 
Připojujeme samotnou pozvánku na koncert, na který všechny zájemce srdečně zveme: 
MČ Praha 19 ve spolupráci se ZŠ Kbely a kulturním zařízením LD Kbely
si dovoluje pozvat všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky, ostatní členy příbuzenstva našich účinkujících, 
ale i další zájemce z řad široké veřejnosti na závěrečný koncert dětí navštěvujících zájmové kurzy výuka hry na klavír a výuka 
hry na zobcovou flétnu při příležitosti ukončení školního roku 2007/2008. 
Koncert se bude konat v úterý 17. června 2008 od 17.30 hod. v sále LD Kbely. 
Případné informace (nejen ke koncertu, ale i k pořádání kurzů obecně): pí Monika Ulrichová, tel. 284 080 850, 775 590 386.

Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury odboru tajemníka

V této aktivitě chceme i nadále pokračovat, takže už na podzim se 
můžete těšit na další zajímavé výstavy. Mohu prozradit, že uvidíte 
skutečně nádherné umělecké fotografie nebo i velice náročnou 
techniku netkaných tapisérií. 
V průběhu letních prázdnin bude knihovna z důvodu čerpání do-
volené uzavřena v období od 21. července do 10. srpna.
Přeji vám tedy krásné prožití letních dnů a těším se na další se-
tkávání. 

Za knihovnu Kbely Iveta Novotná

Městská část Praha 19
vyhlašuje

prostřednictvím
komise životního prostředí

a
OŽPD ÚMČ Praha 19

3. ročník soutěže
„Nejkrásnější strom Kbel 2008“

Přihlášky můžete zasílat do 15. 9. 2008
na adresu: OŽP ÚMČ Praha 19

Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 - Kbely
nebo také e-mailem na adresu:

jan.lipa@kbely.mepnet.cz
Připomeňme, že 

Nejkrásnějším stromem Kbel 2007
byl zvolen Tis červený v Rokytnické ulici.

Přihláška by měla obsahovat
minimálně fotografii a umístění stromu,

uvítáme však i další informace, 
jako např. přibližné stáří stromu, druh stromu, 

popř. i zajímavosti k němu se vztahující.
Pište nám již nyní!
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K3 III. díl SPECIÁL
Vážení „kulturomilové“,

vítám vás v kulturně kritickém koutku již 
potřetí.
Výjimečně provedu velkou změnu a nebudu 
tentokrát srovnávat a kritizovat dvě díla, ale 
jedno velké.
A tentokrát se to Kbel týká víc než dost. 
Však uvidíte sami. Takže – jdeme na to!!!
X FACTOR
Ano. Po fenoménu Superstar uvádí TV 
Nova další komerční soutěž tzv. rychlok-
vašek.
Ovšem na rozdíl od Superstar zde nejde to-
lik o samotný zpěv. Spíše o tolik zmiňovaný 
X Factor, tedy něco „navíc“, co v člověku 
je, aby dokázal zaujmout a tím pádem také 
co nejvíce pořadu vydělat. Chytré…
Ale i přesto mě osobně tato soutěž přijde 
více na úrovni. Zpěváci jsou kvalitnější 
a show, kterou režiséři připravili, také stojí 
za to.
Porota je v této soutěži téměř stejná – zná-
mé duo Osvaldová – Soukup a „nováček“ 
Petr Janda.
Stejný je X Factor také v kvantu castingů, 
které finále předcházely.
Poté přišla další změna – porotci se po 
společném výběru rozdělili a každý „vy-
fasoval“ svou kategorii. Petr Janda byl za 
skupiny moc vděčný, ale teď, když mu 
zbývá jen poslední skupina, o kterou navíc 
už málem přišel, moc nadšený již není.

Já si myslím, že v semifinále bylo daleko 
více lepších skupin, než právě některé 
z těchto.
Petr Janda měl ve své stáji: All X – které 
stále má, Romantic, Divoké kočky a Za 5 
dvanáct.
Zatím největší smůlu má Ondřej Soukup, 
který přišel už o všechny své hráče. Tím 
posledním, kdo vypadl, byla Kamila 
Nývltová. Nutno dodat, že nikdo nečekal, že 
právě nejmladší kategorie bude bez svého 
zástupce…
Podle mě má nejlepší výběr Gábina 
Osvaldová, které finálovou čtyřku pomáhal 
vybírat Michal Dvořák (bývalý člen skupi-
ny Lucie). I když dostala nejstarší kategorii. 
Přišla pouze o jediného zpěváka (Lukáš 
Javůrek). Prostě má silné a kvalitní hráče.
Úkolem všech bylo si své „koně“ udržet co 
nejdéle. Už zbyli jen čtyři a budou rozho-
dovat místo poroty diváci.
Nutno říci, že vítěz získá 1 milion korun 
a exkluzivní nahrávací smlouvu. Finálový 
večer se bude konat 1. června 2008.
To by bylo o samotné soutěži vše.
Názory na X Factor jsou různé. Někoho 
soutěž baví a někoho zas až dokonce uráží. 
Je pravda, že je to příležitost, jak se zviditel-
nit a možná i uspět na české scéně.
Jen je škoda, že se to za normálních okol-
ností nepovede lidem, kteří mají talent 
a hudbou žijí, účinkují v divadlech a stejně 
je nikdo nezná. Škoda, že musejí nejdřív 

projít takovým „peklem“ a ani potom ne-
mají úspěch jistý 
Proč o tom vůbec píšu a co s tím mají Kbely 
společného?
Kbely měly v X Faktoru svého zástupce.
Je to velice šikovná slečna, která hudbu vy-
studovala, určitě jste ji v nějakém muzikálu 
už viděli a je to moje sousedka☺.
Pro ty z vás, kteří ji nezaregistrovali, je to 
Tereza Zelinková, která v soutěži zpívala 
s kapelou „Za 5 dvanáct“.
Původně měla soutěžit jako sólistka, pak 
se ale na poslední chvíli dala s klukama 
dohromady a vznikla skvělá kapela a parta. 
Drželi se do poslední chvíle, i když byli od 
začátku soutěže outsidery. Bohužel se do 
nejlepší pětky nedostali. Vypadli při veče-
ru česko-slovenské noci, kdy to při jejich 
nejlepším výkonu v soutěži s písní Nad 
horú svítá (od Petra Bendeho ze Superstar), 
nikdo nečekal.
Terezku už jste mohli vidět v muzikálech 
Bídníci, Mis Saigon a nyní bude hrát v hu-
debním divadle Karlín.
Je to výborná zpěvačka a určitě ji všichni, 
kdo pořad sledují, drželi palce.
Nezbývá než doufat, že tato zkušenost 
kapele v profesní kariéře pomůže, a že se 
třeba někdy budeme moct podívat na jejich 
koncert – třeba u nás v Lidovém domě. 

Bára

Okénko

Speciální vybavení letounů k vyhledávání odcizených vozidel 
pomohlo zadržet pachatele trestného činu

Společnost SECAR MK AIR, spol. s. r. o., působí  na letištích 
Letňany a Kbely od roku 2000. Provozuje letouny typu L-200 
Morava a jednomotorový typ Z142. Letadla jsou speciálně vyba-
vena a ve spolupráci se společností SECAR BOHEMIA a Policií 
ČR provádí vyhledávání odcizených vozidel vybavených systémem 
SHERLOG. Další činností je monitorování dopravy pro potřeby 
sdělovacích prostředků. V pracovních dnech vzlétá letadlo mezi 
sedmou a devátou hodinou ranní nad Prahu a informuje řidiče 
o situaci na příjezdových komunikacích do metropole a v jejích 
ulicích. Převážná část letu je prováděna z letiště Praha - Letňany, 
kde je k dispozici hangárování a pohonné hmoty. V mimořádných 
případech jsou lety prováděny z letiště Praha - Kbely, které lze vy-
užít v případě nepříznivých meteorologických podmínek a v noci. 
Všechny lety jsou prováděny v souladu s platnými předpisy a sta-
novenými postupy tak, aby hlukový dopad na obyvatele přilehlých 
lokalit byl co nejmenší. 
V mimořádných situacích však může dojít k výjimkám. Posledním 
takovým případem je událost z minulého týdne: v ranních hodinách 

byl na stavbě v Čakovicích odcizen stavební kompresor, který 
byl vybaven systémem SHERLOG. O spolupráci při pátrání bylo 
požádáno letadlo. Po vzletu z letiště Letňany byla v malé výšce 
proletěna oblast Čakovic, Letňan a přilehlých oblastí. Za několik 
minut byl kompresor lokalizován na stavbě v Šestajovicích, kde již 
vesele pracoval na stavbě rodinného domku. Pro úplnost dodávám, 
že cena kompresoru přesahuje částku 2 miliony Kč. K provádění 
výše uvedených letů má společnost SECAR MK AIR od přísluš-
ných úřadů potřebná povolení a v popsané podobě k nim dochází 
zcela výjimečně. Společnost SECAR MK AIR si váží spolupráce 
s orgány samosprávy obcí přilehlých k uvedeným letištím s vo-
jenskou základnou Praha - Kbely a Aeroklubem Letňany. Nechce 
v žádném případě svojí činností komplikovat již tak dost složitou 
situaci v lokalitě uvedených obcí v oblasti životního prostředí. 
Případné problémy jsme připraveni řešit ke spokojenosti zúčast-
něných stran.

Kovář Miroslav 
Letový ředitel společnosti SECAR MK AIR, s. r. o.
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Vítání nových občánků
Ve dnech 8. dubna a 10. dubna se v obřadní síni Městské části 
Praha 19 konala již tradiční akce „Vítání nových občánků“. Byly 
přivítány děti narozené ve druhém pololetí loňského roku.
Ze 30 pozvaných rodičů s dětmi se slavnostní akce zúčastnilo 
26 dětí, kterým byla předána upomínka na tento den – zlatý pří-
věsek a kniha o Kbelích. Rodiče dostali CD s fotografiemi celé 
slavnostní události.

Nové občánky přivítali místostarostka MČ Praha 19 paní 
Ivana Šestáková spolu s místostarostou MČ Praha 19 panem 
Ing. Vladimírem Olmrem, ve spolupráci se zaměstnanci odboru 
občansko správního.
Tímto také vyslovujeme poděkování dětem a paní učitelce Srbové 
z Mateřské školy Letců za jejich pěkné básničkové a písničkové 
pásmo.

Další „Vítání občánků“ se usku-
teční na podzim, kdy budou 
pozvány děti narozené v prvním 
pololetí letošního roku. 

Jarmila Konrádová
matrikářka

Prázdninový provoz mateřských škol ve Kbelích – léto 2008 

Protože se kvapem blíží závěr školního roku a s ním i navazující 
prázdniny, níže uvádíme informaci o prázdninovém provozu 
v obou budovách MŠ Kbely:
 
- 30. 6. – 11. 7. v provozu MŠ Albrechtická 
- 14. 7. – 8. 8. obě budovy zavřené, školky nejsou v pro-

vozu 
- 11. 8. – 22. 8. v provozu MŠ Letců 
- 25. 8. – 29. 8. obě budovy zavřené, probíhá tradiční pří-

pravný týden.

Občas se setkáváme s rozhořčenými dotazy, proč je nutné platit 
za předškolní vzdělávání v letních měsících i v případě, jestliže 
dítě školku v průběhu prázdnin ani jednou nenavštíví. Proto 
uvádíme vysvětlení: podle školského zákona trvá školní rok od 
1. září do 31. srpna následujícího roku. Doba prázdnin je tedy do 

školního roku zahrnuta zákonem a nelze z něj žádným způsobem 
vyčlenit. Z legislativy rovněž vyplývá, že dítě je k předškolní-
mu vzdělávání přijato na celý školní rok. Přijaté dítě tedy po 
celý školní rok figuruje ve školních výkazech a veškeré další 
dokumentaci, rovněž stanovené zákonem. Ani tady nelze dítě 
z předškolního vzdělávání na dobu prázdnin „vyřadit“ a v září 
ho opět zařazovat. 
Je jen a jen na rodičích, využijí-li možnost dávat dítě do školky 
během prázdnin v době, kdy je školka v provozu. Protože školka 
nebude v provozu ani v červenci, ani v srpnu po celý kalendářní 
měsíc (tak, jako každý rok), má ředitelka školky možnost roz-
hodnout o snížení „školkovného“ o poměrnou část za dobu, po 
kterou školka v provozu není. V našem konkrétním případě by 
se tedy jednalo o polovinu stanovené částky. 

Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství, kultury a personální 
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Křížovka o cenu
Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 28. června na adresu ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku 
napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na vrátnici úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí bude vylosován výherce za účasti právníka úřadu. 

Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno v příštím čísle. Výhrou bude bezplatná prohlídka vašeho domácího mazlíč-
ka ve VETERINÁRNÍ AMBULANCI pro malá zvířata MVDr. Vladimíra LUKÁŠE, Mladoboleslavská 22, 197 04 Praha 9 - Kbely, 
Tel/Fax: 286 851 816 Sponzorské dary do křížovky můžete nabízet: tel: 284 08 08 52, 775 590 153, e-mail: kbelak@kbely.mepnet.cz 

ČRo Regina – Bezstarostná jízda
ČRo Regina je jednou z regionálních stanic Českého rozhlasu a na frekvenci 92,6 FM vysílá 
24 hodin denně. Pořad Bezstarostná jízda je aktuálním dopravním servisem pro řidiče a nejen pro ně. 
ČRo Regina využívá jako jediná rozhlasová stanice informací přímo z dispečinku TSK, dále pak od 
Policie ČR, vlastních motohlídek, Dopravního podniku hl.m.Prahy a společnosti Global Assistance. 
Nezanedbatelným zdrojem jsou naši „spolujezdci“ (řidiči), kteří telefonují na bezplatnou linku 
800 900 500. Každý všední den odměníme jednoho z volajících poukázkou v hodnotě 1000,- Kč na 
pohonné hmoty.
Bezstarostná jízda na 92,6 FM každý všední den od 7.00 do 9.00 a od 16.00 do 19.00 hodin.
Český rozhlas Regina vysílá též prostřednictvím internetu na adrese www.rozhlas.cz/regina.
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S námi za zdravím a poznáním… 
je mottem celoročních oslav 120 let 
Klubu českých turistů (KČT). I přes 
úctyhodný věk KČT nabízí zajímavý 
program turistům všech věkových 
kategorií. Mnohé aktivity KČT 
využívá i veřejnost - např. značené 
turistické trasy. Do dnešních dnů 
klub vyznačil přes 40 000 km pěších 
tras a významně se tak zasloužil 
o ochranu přírody. Klub se podílí i na 

značení cyklistických a lyžařských tras. Dlouhodobým přínosem 
KČT pro zdravý životní styl je jeho každoroční nabídka turistic-
kých pochodů určená členům i veřejnosti. Klub pomáhá rozvoji 
turistiky a cestovního ruchu v ČR nabídkou ubytování, produkcí 
turistických map, vydáváním časopisu TURISTA a propagací 
turistických zajímavostí v ČR prostřednictvím obrazových atlasů 
- letos s nabídkou 120 výletů. Turisté tak jubileum klubu „slaví“ 
celoroční turistickou aktivitou.
Ústřední oslavy 120 let KČT zahájí v den založení klubu,
tj. 11. června v Praze, kdy se v Náprstkově muzeu sejde ústřední 
výbor KČT (Vojta Náprstek byl prvním předsedou KČT). Ve stejný 
den se zástupci KČT a čestní hosté setkají na společenském večeru 
v Betlémské kapli.
V sobotu dopoledne projede Prahou nostalgická tramvaj, která 
předznamená vyvrcholení oslav 120 let KČT, kterým je setkání 
turistů pod záštitou primátora Pavla Béma v sobotu 14. června od 

Zlatá svatba
Dne 5. dubna v 11.00 hod. si ve zdejší obřadní síni po 50 letech 
zopakovali manželský slib pan Emanuel Provazník a paní Milada 
Provazníková za přítomnosti oddávající místostarostky MČ Praha 
19 paní Ivany Šestákové. Obřadu se zúčastnili členové rodiny. Ještě 
jednou přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Jarmila Konrádová
matrikářka

Různé

Nepodceňujme sluneční záření 
Blíží se léto a s ním čas koupání, opalování a pobytu na sluníčku. 
Bohužel slunce nemá na naše zdraví jen pozitivní vliv, ale může 
ho těžce poškodit. Proto vám přináším důležité informace, které 
vám pomohou získat ze sluníčka jen to nejlepší.
Slunce trvale vysílá na zemský povrch několik rozdílných typů 
záření. Měli bychom myslet hlavně na ochranu naší kůže, která nás 
chrání a zachycuje to, co by nás mohlo poškodit zevnitř. Sluneční 

záření způsobuje předčasné stárnutí kůže, zvyšuje tvorbu vrásek 
a hlavně riziko vzniku kožních nádorů. Negativní vliv slunce na 
pokožku je čím dál větší kvůli ztenčené ozonové vrstvě. Proto, 
používání sluneční kosmetiky s ochrannými faktory je samozřej-
mostí! V létě je důležité o pokožku pečovat a dodávat jí optimální 
hydrataci, aby nebyla od sluníčka vysušená a nedocházelo k před-
časnému stárnutí pleti. Na konci dne stráveného na slunci je třeba 
rozpálenou pokožku zchladit. Mléko po opalování pokožku zklidní 
a dodá jí potřebnou hydrataci. Pokud se pokožka spálí a vzniknou 
puchýřky, použijte pantenol na zklidnění nebo vyhledejte lékaře. 
Nezapomínejte svou pleť, a tím i své zdraví chránit.
Pokud se chcete dozvědět více informací, jak správně pečovat 
o svou pleť, ráda vám vše vysvětlím. 
Přeji vám krásné a pohodové léto. 
Už teď se těším na vaší návštěvu .

SYLVIA BELOVA 
vaše kosmetička, vizážistka 

Dny významné pro životní prostředí
1. 5.  - Mezinárodní den ptačího zpěvu
22. 5.  - Mezinárodní den biologické rozmanitosti
24. 5. - Evropský den parků
31. 5.  - Světový den bez tabáku
31. 5.  - Den otevírání studánek
1. 6.  - Den dětí
5. 6.  - Světový den životního prostředí
8. 6.  - Mezinárodní den oceánů

12 do 15.30 hodin na Staroměstském náměstí. Přijďte se pobavit, 
koupí turistické značky za 20 Kč podpořit veřejnou sbírku na 
rozvoj aktivit KČT pro handicapované spoluobčany a zhlédnout 
první klubový pokus o rekord – vztyčení největšího turistického 
rozcestníku v ČR přímo na Staroměstském náměstí. K dobré 
náladě zahrají skupiny Bůhví, Dalibor Janda, Třehusk, vystoupí 
folklorní soubor a představí se mistr světa v ovládání dlouhého 
biče. K vidění bude i gigantická postel. Pro děti jsou připraveny 
netradiční hry a přímo z náměstí odstartuje pochod a cyklojízda se 
symbolickým cílem u Petřínské rozhledny (její výstavbu inicioval 
KČT), kde od 17.15 hodin vystoupí další folklorní soubor. Tečkou 
za pražskými oslavami bude v neděli 15. června splutí více než 
stovky kánoí a raftů po Vltavě z Braníka do Troje.
Mgr. Vratislav Chvátal, 
člen předsednictva KČT a předseda Rady pro prezentaci KČT
Kontakt: Turistické infocentrum, Fügnerovo nám., Praha 2 
(Po - Čt: 9.00 – 18.00, Pá: 9.00 – 14.00), 
tel.: 736 754 030, info@kct.cz, www.kct.cz 

Nevíte, co dělat v létě?
Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s.
pro vás připravila Intenzivní kurzy znakového jazyka Léto 2008
Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny a to v termínech 
7. 7. – 11. 7. 2008, 21. 7. – 25. 7. 2008
11. 8. – 15. 8. 2008, 1. 9. – 5. 9. 2008
Bližší informace a přihlášky najdete na www.pevnost.com
Můžete telefonovat nebo faxovat na 283 892 700 
a také kdykoliv telefonovat na 728 58 68 57
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Město nechce vraky aut v ulicích 
Praha bojuje proti vrakům motorových vozidel ponechaných 
svému osudu v ulicích metropole. Technikům Správy služeb 
Městské policie hl. m. Prahy se nepojízdná auta daří nejen 
rychleji odhalovat, ale také likvidovat. V loňském roce od-
stranili téměř devět set vraků a od počátku letošního roku jich 
bylo již přes 280. 
„Během uplynulého roku technici správy služeb pražské městské 
policie zaevidovali přes čtyři tisíce aut, z nichž zhruba devět set 
odstranili. Letos jsme objevili téměř patnáct set vozidel a z komu-
nikací jich odstranili přes 280,“ uvedl první náměstek pražského 
primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence činnost Správy 
služeb Městské policie hl. m. Prahy spadá. Nepojízdná vozidla 
se najdou prakticky po celé Praze. „Nejvíce takových vozidel, 
v průměru čtyři sta padesát, strážníci loni odhalili v Nuslích, na 
Smíchově a v Praze 12. Letos zaregistrovali ve zmiňovaných loka-
litách již sto sedmdesát vraků. Nejméně vraků se naopak objevuje 
v centru města nebo v okrajových městských částech Praha 21 
a 22. Za loňský i letošní rok jich zde dohromady nalezli padesát 
sedm,“ dodal Blažek.
Pojmem autovrak se podle zákona rozumí každé silniční vozidlo, 
které je trvale nebo zjevně technicky nezpůsobilé k provozu nebo 
není opatřeno státní poznávací značkou. Navíc spadá do kategorie 
nebezpečných odpadů, tudíž jej majitel musí ekologicky zlikvidovat 
pouze v provozovnách, které mu vystaví doklad o převzetí. Na 
základě trvalého vyřazení z registru motorových vozidel je majitel 
následně zcela osvobozen od správních poplatků. 
Oznámení o výskytu nepojízdních vozidel přijímá Správa služeb 
Městské policie hlavního města Prahy (SSMP HMP) od úřadů 
městských částí, strážníků, organizací či občanů. U vraků technik 
nejprve posoudí jejich stav a následně je zavede do evidence. 
„Vozidlo způsobilé provozu musí mít například stěrače, všechna 
čtyři kola nebo zpětná zrcátka. Jelikož se nemůžeme dostat dovnitř 
vozidla, zkoumají se zvláště věci viditelné na povrchu, jako je na-
příklad prorezavění karoserie. Pokud stav neodpovídá požadavkům, 
na okno auta vylepí technik reflexní kartičku s výzvou  majiteli, aby 
do dvou měsíců uvedl vozidlo do řádného technického stavu nebo 
jej z komunikace odstranil,“ vysvětlil postup Václav Bystrianský, 
vedoucí odboru odtahů a dohledu Správy služeb MP HMP. Jestliže 
auto nemá registrační značku, výzvu navíc technici umístí na vý-
věsku příslušného úřadu městské části. V případě, že vozidlo bylo 
vyhodnoceno jako technicky nezpůsobilé provozu a je opatřeno 
registrační známkou, provede technik její záznam a následnou 
lustraci. Majitele poté upozorní na stav vozidla písemně – doru-
čenkou. Pokud po uplynutí dvouměsíční lhůty nereaguje, město 
vrak nechá smluvní firmou odstranit z komunikace a následně 
ekologicky zlikvidovat. Její pracovníci vůz nejprve otevřou, aby 
identifikovali majitele prostřednictvím tzv. WIN kódu vyraženého 
většinou v prostoru motoru či jinde ve vozidle. „Odborná firma pro 
město zajistí odtah i jeho rychlou ekologickou likvidaci. Veškeré 
náklady si hradí sama z prodeje částí takto odstraněných vozidel 
z komunikací hlavního města,“ doplnil Bystrianský. 
Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na 
http.// magistrat.praha-mesto.cz

Informace pro občany – zdravotní středisko
Od 16. června po dobu 14 dní bude omezen provoz zdravotního 
střediska pro rekonstrukci odpadového zařízení.
Prosíme o shovívavost se současným omezením s tím, že se 
chroničtí pacienti předzásobí včas potřebnými léky. Ordinace 
MUDr. Vávrové bude zavřená a kartotéka nedostupná.
Z toho důvodu žádáme pacienty, aby s sebou nosili kartičky zdra-
votních pojišťoven a soupis potřebných léků. 

Děkujeme za pochopení 
MUDr. Emílie Vávrová 
MUDr. Jiřina Anýžová

Kanalizace, zdravotní středisko Železnobrodská 
– omezení provozu praktických lékařek
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 
v průběhu uplynulých měsíců opakovaně řešil ucpávání odpadů 
kanalizace ve zdravotním středisku. Po provedeném několikerém 
čistění bylo přikročeno k zjištění skutečného stavu této kanalizace 
pomocí kamery. Touto kamerovou zkouškou byl zjištěn havarijní 
stav kanalizace, a to jak vnitřní části, tak i venkovní, tj. části 
napojené na hlavní řad. Odbor následně po tomto zjištění provedl 
poptávkové řízení a na jeho základě byla vybrána firma, která 
provede kompletní výměnu této kanalizace. Tato výměna bude 
provedena ve dvou etapách. V první etapě bude provedena výměna 
kanalizace ve venkovním prostoru, a to od budovy zdravotního 
střediska k hlavnímu řadu. V druhé etapě, kdy je nutno částečným 
způsobem omezit provoz praktických lékařek, bude provedena 
výměna odpadů v chodbě zdravotního střediska. Tento způsob 
se jevil jako optimální, a to z důvodu, že inkriminovaná část 
kanalizace vede pod nepodsklepenou chodbou střediska, a bylo 

17. 6.  - Světový den proti suchu a rozšiřování pouští
21. 6.  - Den květů
21. 6.  - Letní slunovrat
11. 7.  - Světový den populace
9. 8.  - Mezinárodní den původního obyvatelstva
16. 9.  - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
19. 9.  - Ukliďme svět
pohyblivé - Den bez aut
22. 9.  -  Evropský den bez aut
první pondělí v říjnu - Světový den lidských sídel
4. 10.  - Světový den zvířat
2. středa v říjnu -  Mezinárod. den za omezení přírod. katastrof
16. 10.  - Světový den výživy
17. 10.  - Mezinárodní den za vymýcení chudoby
20. 10.  - Den stromů
24. 10.  - Den OSN + Světový den informací pro rozvoj 
1. 11.  - Bonnská úmluva 
druhý čtvrtek v listopadu - Světový den kvality
14. 11.  - Světový den bez aut
16. 11.  - Den bez cigaret
17. 12.  - Úmluva o světovém dárcovství
21. 12.  - Zimní slunovrat
2. 2.  - Světový den mokřadů
22. 3.  - Světový den vody
23. 3.  - Světový meteorologický den
1. 4.  - Den ptactva
7. 4.  - Světový den zdravý
11. 4.  - Mezinárodní den boje proti hluku
22. 4.  - Den Země
24. 4.  - Den laboratorních zvířat

nutno tudíž omezit provoz praktických lékařů. 
Veškeré práce budou provedeny v odpovídající kvalitě a urychleně, 
aby provoz praktických lékařek byl omezen pouze na minimální 
dobu. 

Ing. L. Tejrovský, vedoucí OMIBNH
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ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH 

JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalační, zednické, obkladačské a instalatérské práce 

na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků
Svoboda a Nejtek s.r.o., 283 931 344, 603 801 377, 604 203 243 

www.svobodaanejtek.wz.cz

Prodám řadovou garáž číslo 7 v Železnobrodské 
ulici Kbely. Informace na telefonu 605327069

Jste ohrožen/a domácím násilím? 
Poradí vám v intervenčním centru!
Zpočátku nevinné hádky mezi ohroženou a násilnou osobou, poz-
ději facky, odstřihnutí od rodinných financí, a nakonec rány pěstí 
a pálení cigaretou. Tak často eskalují útoky násilného partnera 
proti ohrožené osobě. Přibližně v 95 % jsou napadány ženy. Svou 
situaci skrývají před nejbližším okolím (podle statistik v průměru 
5-6 let) a incidenty nikde neohlásí. Typické je, že agresor postupně 
vytváří pravidla soužití a jejich kontrolou si udržuje nad „obětí“ čím 
dál větší moc. Násilník doprovází útoky intenzivním psychickým 
týráním ohrožené osoby. 

Informace
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Hlavní město Praha poskytuje i letos dotace na přeměnu topných 
systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v ro-
dinných či bytových domech občanům ČR na území hl. m. Prahy. 
Snahou je napomáhat provádění změn ve vytápění a v zásobování 
domácností energiemi z ekologických zdrojů v co největší míře. 
Současně bychom vás rádi upozornili na skutečnost, že podrobnosti 
o dotačním programu jsou umístěny na internetových stránkách 
hl. m. Prahy (www.praha-mesto.cz), a to na těchto několika mís-
tech: na hlavní liště pod položkami Dotace a granty nebo Jak si 
zařídit a dále vždy pod odkazem Životní prostředí a energetika. 
Další možná cesta vede ze záložky Životní prostředí v horní části 
stránky Magistrátu hl. města Prahy na stránku ENVIS - informace 
o životním prostředí. Současně s informacemi o programu dotací 
jsou na stránkách umístěny vždy i formuláře žádostí a smlouvy, 
kterou hl. m. Praha s žadatelem uzavírá. Tyto dokumenty si může 
žadatel o dotaci vytisknout sám a vyplněné spolu s potřebnými 
doklady podat v hlavní budově Magistrátu hl. m. Prahy v Jung-
mannově ulici.

SezNet

Jaká je pomoc ze spirály násilí, které se děje v soukromí a bývá 
beze svědků? Jedinou radou je, aby se ohrožené osoby (může to 
být muž, žena, senior, zdravotně postižený člověk či dospívající 
dítě) obrátily co nejdříve na Intervenční centrum (IC) při Centru 
sociálních služeb Praha. Na ohrožené osoby čeká vlídné přijetí 
a možnost probrat obtížnou životní situaci. Odejít mohou s ra-
dami a instrukcemi, jak dál postupovat, aby nevystavovaly sebe 
nebo děti dalším nebezpečným útokům. Osobám ohroženým DN 
poskytuje nová služba také bezplatnou právní a sociální pomoc. 
Poradna pomáhá v souvislosti s domácím násilím i při sepsání 
různých podání k soudu.
Od ledna 2007 může Policie ČR dle nového zákona vykázat násilnou 
osobu na dobu 10 dní ze společného obydlí. V Praze bylo od ledna 
minulého roku do poloviny dubna 2008 vykázáno 67 násilných osob 
(z toho 3 ženy a 64 mužů – většinou manželů, druhů nebo synů). 
Důležité je, že ochrana státu je jednoznačně na straně ohrožené 
osoby a dětí jako svědků nebo zapomenutých obětí DN. Objednat 
se můžete na tel.: 604 231 085, 739 440 771, 731 056 701, 
281 861 580, 281 911 883. Kontaktní adresa: Intervenční cent-
rum-Centrum sociálních služeb Praha, Šromova 861, Praha 9 
– Černý Most. Konzultace může probíhat anonymně, osobně nebo 
i po telefonu. Internetová poradna: icpraha@mcssp.cz.

Marie Šusterová
Intervenční centrum - Centrum sociálních služeb Praha

Šromova 861, 198 00 Praha 9 – Černý Most
kontakt: 604 23 10 85 

Informace

Co dělat, když letadla nelétají tam, kde mají
Před chvílí jsem dohovořila s jedním občanem ze Kbel a náš rozhovor 
mne přiměl k tomu, abych seznámila s obsahem našeho rozhovoru 
i vás, čtenáře „Kbeláka“ a obyvatele Kbel. A o čem že jsme mluvili? 
No samozřejmě o letadlech, létání a … hluku. Nebudu vás zatěžovat 
dlouhou historií, ale všichni víme, že na našem letišti se létá již od 
dvacátých let a ve Kbelích žije jistě ještě mnoho pamětníků, kteří 
pracovali v leteckém průmyslu nebo sami aktivně létali či létají. Ale je 
jiná doba. Rozrůstá se Praha, rozrostly se Kbely a výstavba se přiblíži-
la letišti. Aeroklub přijal řadu opatření, aby občany Kbel nezatěžoval 
hlukem. Tak například okruhy se na našem letišti smí létat pouze do 
19 hodin. Po 19. hodině jsou již povoleny pouze jednotlivé přílety 

a odlety. Také jsme na vlastní náklady zakoupili a nainstalovali na naše 
letouny tlumiče hluku, přizpůsobili jsme tvar okruhu pro letouny tak, 
aby se vyhnuly nové zástavbě. Pro vaši představu to neznamená říci si 
ráno na briefingu, tak pánové, ode dneška budeme létat tudy. Znamená 
to vypublikovat informace v tzv. NOTAMech, se kterými je povinen 
se seznámit každý pilot, který k nám poletí ať už z Kladna, Znojma 
nebo Vídně. A také dbát na jejich dodržování. Proto je pilotům, kteří 
tvar okruhu nedodrží a přeletí nad obcí, udělena pokuta. Dříve to bylo 
400,- Kč od letošního roku jsme ji zvýšili na 1000,- Kč.
A mohu pokračovat. 
Naši plachtaři odlétají na hlavní leteckou sezonu, tedy na prázdniny, 
létat do jiných spřátelených aeroklubů. Nejčastěji je to Vlašim a Hav-
líčkův Brod. Stejně tak piloti motorových letadel létají na soustředění 
např. do Strunkovic nebo do Dvora Králové. Myslím, že na dobu 
prázdnin, kdy si všichni chtějí odpočinout a využít dlouhých teplých 
letních dnů, se nám daří eliminovat hluk na minimum. Proto nás mrzí, 
když se dozvídáme z rozhořčených telefonátů, že někdo toto naše úsilí 
kazí. Pokud se dopátráme viníka, je mu uložena pokuta a je proškolen 
a přezkoušen z protihlukových postupů. Byli bychom moc rádi, pokud 
se něco takového stane, aby jste nám zavolali do aeroklubu na telefon 
286 852 040 a pokud možno nám sdělili čas, místo a poznávací značku 
letounu. Ještě raději budeme, pokud budete mít chuť a čas na malou 
procházku, když navštívíte své sousedy, tedy nás, přímo v aeroklubu. 
Rádi vám vše ukážeme a vysvětlíme. 

Monika Bezděková
Ředitelka Aeroklubu Praha Letňany

Vážení občané, 
výše uvedený článek byl napsán na můj podnět, protože evidujeme 
na Radnici nárůst stížností týkajících se hluku vznikajícího leteckým 
provozem na letišti Aeroklubu. Proto jsem se dotazoval pí. ředitelky 
Bezděkové, kam si mohou stěžovat občané na hluk, který jak je nám 
známo způsobují zejména hlučná vlečná letadla, která roztahují větroně 
a letadla, která nedodržují ustanovení vyhýbat se letu nad naší měst-
skou částí. Využívejte proto v případě potřeby výše uvedený telefon 
na Aeroklub (286852040) nebo kontaktujte přímo mě na email josef.
nykles@kbely.mepnet.cz či mě můžete volat na tel. číslo 284 080 843 
nebo 775 590 148. 

JUDr. Josef Nykles, tajemník ÚMČ Praha 19 
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Klub Hornomlýnská

V rámci postupné elektronizace veřejné 
zprávy připravil Magistrát hl. m. Prahy 
na portálu www.praha.eu aplikaci nazva-
nou Sdílený web. Jedná se o interneto-
vou stránku, na které naleznou občané 
informace z elektronických úředních 
desek vybraných úřadů městských částí 
a Magistrátu hl. m. Prahy, a nemusejí tak 
procházet webové stránky jednotlivých 
úřadů. Kromě kontaktních údajů úřadu 
nabízí nová služba informace o nabídce 
nemovitostí, volných pracovních míst, 
veřejných zakázek nebo grantových 
řízeních. Webová stránka Sdílený web 
je připravována postupně a v současné 
době poskytuje informace z městských 
částí Praha 1, 8, 9, 12, 14, 15 a Magistrátu 
hl. m. Prahy.
Aplikaci Sdílený web naleznou návštěvníci 
portálu hl. m. Prahy www.praha.eu v sek-

ci Občan pod záložkou „Sdílený web“. 
Zobrazované informace jsou přístupné 
široké veřejnosti, ale služba umožňuje 
i personalizovaný přístup. Registrovaní 
uživatelé mají možnost vytvořit si svoji 
osobní schránku s informacemi, o něž mají 
zájem, například nabídku volných bytů, 
pozemků, ale i pracovních míst. Informace 
poskytované na Sdíleném webu jsou aktua-
lizovány dvakrát denně a za jejich správnost 
odpovídají jednotlivé městské části, které 
informace do databáze doplňují.
„Služba Sdílený web je dalším krokem 
na cestě k odstranění bariér mezi obča-
nem a komunální správou, který přispěje 
k přehledně organizovanému, dostupnému 
a elektronizovanému úřadu, jak si Rada 
hlavního města Prahy klade za cíl ve svém 
programovém prohlášení pro volební obdo-
bí 2006-2010,“ vysvětlil přínos nové apli-

kace náměstek primátora Rudolf Blažek. 
Sdílený web počítá s dalším rozšířením a to 
především na oblast pokrytí celého hlavní-
ho města. Připravuje se i doplnění obsahu 
o nové kategorie jako například aktuality, 
pozvánky, vyhlášky, usnesení, stavební 
povolení, územní rozhodnutí a další.
Sdílený web je přehledně členěn a na do-
movské stránce umožňuje rychlou orientaci 
v následujících kategoriích: 
• adresář úřadu a kontaktní údaje úřadu
• nabídka volných bytů 
• nabídka volných nebytových prostor
• nabídka pozemků 
• nabídka volných pracovních míst 
• veřejné zakázky 
• grantová řízení. 
Tiskovou zprávu naleznete v rubrice 
Tiskový servis na 
http://magistrat.praha-mesto.cz

(Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, občanské sdružení)
Odlehčovací služba a služba osobní asistence v Centru FILIPOVKA

Motto: „I člověk s nejtěžším postižením může žít důstojný a plnohodnotný život. Má stejná práva, potřebuje stejné příležitosti.“
Klub Hornomlýnská nabízí v Centru Filipovka (Filipova 2013, Praha 4) dlouhodobou podporu rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením, a to prostřednictvím dvou sociálních služeb - odlehčovací služby a osobní asistence.
Odlehčovací služba je určena pro děti s různým druhem postižení ve věku od 2 do 10 let z Prahy. S dětmi pracují kvalifikované 
asistentky v době od 8.00 do17.00 hodin, a to každý všední den. Délku využití služby si určují rodiče dle svých potřeb. Tato služba 
pomáhá v situacích např. když si rodiče potřebují vyřídit úřady, obchody, lékaře, chtějí začít pracovat, zajít si s přáteli na kávu, 
a nebo tento volný čas mohou využít na odpočinek, který je neméně důležitý. Při práci s dětmi přihlížíme k jejich individuálním 
potřebám a možnostem a dětem se u nás dostává komplexní péče. Dítě zde získává také novou zkušenost z jiného sociálního prostředí 
(kolektiv dětí), ale také každá asistentka pracuje jiným, osobitým způsobem. Děti v odlehčovací službě mají na výběr různé druhy 
hraček, které stimulují jejich smysly, rozvíjí jejich jemnou a hrubou motoriku. Využíváme speciálních didaktických a rehabilitačních 
pomůcek tak, aby podněcovaly psychosomatickou stránku dítěte. Děti si také mohou odpočinout v nově zřízené psychorelaxační 
místnosti. Tato místnost poskytuje široké spektrum barevných a zvukových efektů, vodní lůžko, které je vyhřáto na příjemnou 
teplotu, při které může dítě lépe relaxovat. Základem pro nás je spolupráce a komunikace s rodiči. Cílem této služby je celoroční 
pomoc rodinám zvládnout soustavnou a náročnou péči o děti s postižením.
Osobní asistence je určena pro děti s různými typy a stupni zdravotního postižení (tělesné, mentální, smyslové, kombinované, 
autismus,..) ve věku 3 – 15 let. Služba je určena klientům z hlavního města Prahy. Osobní asistenci poskytujeme do přirozeného 
prostředí dítěte, ať se už jedná o jeho domácí prostředí, školní zařízení (MŠ, ZŠ), zájmová centra, komunitní integrační centra apod. 
Hlavním cílem poskytované služby je zajistit dětem s postižením rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti, zprostředkovat mu 
kontakt se zdravými vrstevníky, rozšířit okruh jeho blízkých osob a tímto přispět ke komplexnímu rozvoji jeho osobnosti. Okolnosti 
asistence vycházejí z potřeb rodičů a samotného klienta. V organizaci vypracováváme Individuální plán osobní asistence, ve kterém 
je uvedeno, jakým činnostem se asistent při práci s dítětem věnuje, kde asistence probíhá, v jakém rozsahu apod. Na vypracovávání 
tohoto plánu se podílejí rodiče, asistent, pracovníci organizace a případně odborníci školských zařízení, pedagogicko psychologické 
poradny, speciálně pedagogického centra, střediska rané péče či lékaři. Asistenti mají většinou odborné vzdělání (případně si ho 
doplňují) a zkušenosti s dětmi s postižením. 
Jestliže vás nabídka odlehčovací služby nebo osobní asistence zaujala, přijďte se podívat, zavolejte nám nebo se podívejte na 
www.hornomlynska.cz, kde se dozvíte další zajímavé informace o nás.
Těšíme se na vás!
Mgr. Alena Krnáčová Petra Stehlíková, DiS.
sociální pracovnice služby osobní asistence sociální pracovnice odlehčovací služby
tel.: 271 910 328, 739 224 792 tel.: 271 910 328, 739 462 586 
krnacova@hornomlynska.cz stehlikova@hornomlynska.cz

Sdílený web – důležité informace o městských částech na jednom místě
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