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Zprávy z Rady MČ Praha 19
Rekonstrukce komunikace Toužimská spolu s křižovatkou 
Semilská je spuštěna! Tuto dopravně komplikovanou stavbu 
nelze přehlédnout, vyvolala složité dopravní opatření a práce na 
komunikacích probíhají usilovným tempem s ohledem na potřebu 
dokončit dílo co nejdříve. O systému zajištění dopravy jste byli 
informováni v minulém čísle, informační letáky jsou umístěny ve 
vývěskách a zároveň na našich webových stránkách. 
Výměna světelné signalizace v křižovatce Žacléřská, Mla-
doboleslavská, o které jsme vás také minule informovali, bude 
provedena až po dokončení a zprovoznění výše zmíněné komuni-
kace Toužimské a Semilské – předpoklad spuštění v září.
Na propojku Toužimská, Mladoboleslavská, Budovatelská je 
zpracována projektová dokumentace a v průběhu července až srpna 
proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rada konstatovala, 
že trvá na zahájení stavby v letošním roce.
Rada zadala zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení na akci Centrální park Kbely. Další pokračování rea-
lizace tohoto projektu nyní bude záviset, zda městská část obdrží 
žádané prostředky z fondů EU.
Úřadu práce hl. m. Prahy předány návrhy nájemních smluv a pod-
mínky převodu pracovnic státní sociální podpory tak, aby mohla 
být agenda k 1. 1. 2009 hladce převedena na tento úřad v nezměně-
ném rozsahu. V září proběhne celopražské jednání v této věci.
Městská část obdržela licenci na rozvod tepla a zajistila odborný 
dohled pro tento provoz. Nyní jsou oslovováni majitelé objektů a vyzý-
váni ke smluvní změně dodavatele tepla pro následné topné období.
Na kbelském hřbitově bylo dokončeno rozšíření hrobových míst 
pro urnové hroby spolu s odpovídající stěrkovou cestou.
Rada dala souhlas k prověření funkčnosti systému obecního roz-
hlasu a jeho dalšího provozování či rozšíření do nových lokalit. 
Českému zahrádkářskému svazu byl přiřknut příspěvek až do výše 

40 000,- Kč na oplocení zahrádek při ulici Nymburské, a to oplát-
kou za ponechání plotu u bývalé kolonie při ulici Žacléřské.
Rada vydala kladné stanovisko ke stavebnímu povolení na výstav-
bu služebny městské policie, kterou zajišťuje investor výstavby 
v centrální části Kbel nad rybníkem v rámci své bytové výstavby. 
Vedení radnice konstatovalo velké uspokojení ze spolupráce s in-
vestorem a velmi ocenilo vstřícný postup v této věci.
Podobná situace je s novou budovou hasičské zbrojnice, opět 
v rámci zástavby v centru Kbel, ale směrem z ulice Vrchlabské. 
Tato stavba bude realizována z dotace hl. m. Prahy, projektovou 
dokumentaci však v rámci vstřícnosti zpracovala resp. financovala 
opět firma zajišťující zdejší obytnou zástavbu. V průběhu července 
by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele.
Rada schválila finanční příspěvek TJ Sokol Kbely – oddíl pozem-
ního hokeje ve výši 70 000,- Kč na provoz a vybavení klubu, a to 
zejména s ohledem na jeho výbornou reprezentaci.
Městská část obdržela v rámci svých požadavků dotaci na zvu-
kové a světelné profesionální vybavení sálu Lidového domu. 
Začátkem července proběhlo výběrové řízení a nyní bude přes 
prázdniny probíhat realizace včetně potřebných stavebních úprav 
pódia a dalších potřebných úprav s tím spojených. Od září se pak 
sál Lidového domu zařadí mezi vybrané klubové scény, které jsou 
schopny zajistit potřebné zvukové zázemí nejen pro vystupující 
umělce, ale zejména pro posluchače a návštěvníky LD. Přes prázd-
niny bude tedy sál Liďáku uzavřen.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha 19

Ve středu 25. 6. 2008 proběhlo v Lidovém domě zasedání 
Zastupitelstva. Hlavními body jednání byly zpráva o hospodaření 
MČ za rok 2007 včetně schválení závěrečného účtu, navýšení roz-
počtu o přijaté dotace nebo zřízení majetkových břemen v rámci 
položení sítí. Součástí projednávání závěrečného účtu byla předlo-
žena zpráva auditora o přezkoumání hospodaření MČ za uplynulý 
rok a jeho stručný výrok zněl „bez závad“. Zastupitelstvo schválilo 
závěrečný účet bez výhrad.
V diskusi se pak veřejnost zajímala zejména v jakém stavu je přípra-
va stavby propojovací komunikace Mladoboleslavská, Toužimská, 
Budovatelská. Pan starosta pak upozornil na dvě nové vyhlášky 
o čistotě a o zákazu pití alkoholu na veřejných prostranstvích 
(o těchto vyhláškách informujeme samostatným článkem). 

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Vážení Kbeláci
V následujícím dopise vám předkládáme 
výsledek spolupráce s velením kbelské 
letecké základny.

Letecko-metodická rada velitele letiště se 
rozhodla po dobu prázdnin omezit provoz 
letiště, tak aby hluk letadel co nejméně ob-
těžoval občany městské části. Na poslední 
schůzce s velitelem základny jsme pak 
společně konstatovali, že nejhlučnějšími 
stroji na kbelském vojenském letišti jsou 
v současné době ruské vrtulníky typu MI 8, 
MI 17 a MI 171. O omezení jejich disloka-
ce ve Kbelích či jejich úplném odstranění 
z kbelského letiště vedeme v současné době 
velmi intenzivní jednání s Ministerstvem 
obrany ČR.

Pavel Žďárský
Starosta MČ Praha 19 

Uvítali jsme přijetí vyhlášky, kterou se zakazuje požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
(Vyhl. hl. m. Prahy č. 12/2008 Sb.)

Dne 7. 7. 2008 vstoupila v platnost Vyhláška hl. m. Prahy 
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných pro-
stranstvích. Přestože v nadpise uvádíme naše uvítání tohoto 
předpisu, nemusí mít občané strach, že se jedná o tzv. suchý 
zákon resp. generální zákaz pití. Vyhláška je postavena nega-
tivně, vymezuje konkrétní prostranství a místa, kde je požívání 
alkoholu zakázáno a dále pak obecně stanoví, že zákaz se týká 
také např.: stanic metra včetně jeho vestibulů, v okolí škol, 
zdravotnických zařízení, na dětských hřištích a pískovištích. 
Do zákazu jsou rovněž zahrnuty zastávky a nástupiště veřejné 
dopravy. Přílohu vyhlášky pak tvoří seznam ulic a míst, které 
si vymezily samy městské části, na kterých si nepřály, aby byla 
konzumace alkoholu provozována. Z tohoto stručného úvodu je 
patrné, že slušní občané, zejména pak ženy obtěžované podna-
pilými bezdomovci či zahraničními dělníky budou cítit v této 
vyhlášce oporu a dovolání. Vždyť nemusíme jezdit nikam dale-
ko, ale stačí nám ve Kbelích projít okolo autobusové zastávky 

v Žacléřské nebo obležené lavičky před jedním z obchodů na 
Mladoboleslavské, abyste nespatřili rozložený „mobilní bufet“, 
na kterém se určitě nepodílejí kbelští občané. Do této chvíle 
bylo jejich pokřikování a následný nepořádek nepostižitelné, 
nyní ve spojení této vyhlášky a následně i Vyhlášky hl. m. 
Prahy č. 8/2008 o udržování čistoty, bude možné takovéto vel-
mi znepříjemňující jevy trestat. Novelou zákona o hl. m. Praze 
bylo totiž na tyto dvě vyhlášky reagováno zvýšením sankcí 
za porušování pořádku. Obě vyhlášky naleznete na webových 
stránkách našeho úřadu. Pozor!! Vyhlášky se netýkají pouze 
nepořádku spojeném s konzumací alkoholu, ale i znečištění 
veřejných prostranství např. saponáty, odpadky, krmení pro 
zvířata, plakáty, vyhazování posekané trávy, ale i uklízení chod-
níků, a to vše samozřejmě po celém území hl. m. Prahy. Čtení 
je to stručné, ale dostatečně výstižné, a proto pevně věřím, že 
obě normy Kbelům, ale i celé Praze pomohou.
 

Seznam míst ve Kbelích, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů:
Náměstí a ulice 
� Katusická, Radvanická, Toužimská, Nymburská, Železnobrodská, Vrchlabská, Jabkenická, Semilská, Bakovská, Borovnická 

a Mladoboleslavská v okolí objektů úřadů veřejné správy, prostory v blízko železniční trati (do 100 m).
Parky a ostatní veřejná zeleň 
� U rybníka, u ulice Chotětovská, Husův, Lesopark Kbely, Centrální park, Novákovo nám.
Obchodní centra 
� Prostor u nákupních středisek: Zahrádky Kbely (ul. Žacléřská), v ulici Katusická, v ulici Toužimská, v ulici Mladoboleslavská.
Vnitrobloky 
� Sídliště I., Sídliště II., Excon, Zahrádky Kbely (obytný park Kbely centrum).

Pro reptaly si dovoluji ještě více upřesnit, že vyhláška se týká pouze veřejných prostranství, ne tedy vašich vlastních pozemků 
či prostor, dále pak prostor ke konzumaci určených, jako jsou restaurační předzahrádky anebo dočasně společenských akcí, na 
vymezených místech konaných a pořádaných či povolených městskou částí či hl. m. Prahou.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Vážení čtenáři-spotřebitelé,
  V minulém čísle Kbeláku jsem slíbil, že 
se pokusím v kostce vysvětlit, resp. objasnit 
obsah zcela nové terminologie, nově zave-
dených a nově používaných pojmů v záko-
ně č.36/2008 Sb., který novelizoval zákon 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
a který zapracoval a implantoval příslušné 
předpisy Evropských společenství. Tím 
tak byla do našeho právního řádu trans-
ponována evropská směrnice 2005/29/ES 
o nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu. 
   Nové pojmy a terminologie jsou sice pří-
slušnými ustanoveními dotčeného zákona 
definovány, avšak již J.W. Goethe přišel na 
tu prostou skutečnost, že …“šedivá a pustá 
je teorie, avšak zelený je strom života“…, 
a tudíž ne vždy si dovedeme představit, co 
se pod kterým konkrétním pojmem nebo 
souslovím může skrývat a co všechno 
si můžeme pod ním představit. I když 
já osobně vyznávám a preferuji v těchto 
souvislostech citát podstatně rannějšího 
filozofa a básníka, a sice ten, že …“ zákon 
má být stručný, aby si jej nezkušení lidé 
snáze zapamatovali“…, a na což nepřišel 
nikdo menší, než Lucius Annaeus Seneca, 
přičemž bohužel v mnoha případech právě 
opak je pravdou.
  Nyní však již k některým základním 
novým pojmům a souslovím, kterými na-
příklad jsou obchodní praktika, průměrný 
spotřebitel, podstatné narušení ekonomic-
kého chování spotřebitele, klamavá ob-
chodní praktika, opomenutí v obchodních 
praktikách a klamavé opomenutí, agresivní 
obchodní praktika, nepatřičné ovlivňování, 
profesionální péče, zranitelný spotřebitel 
a ochrana zranitelných spotřebitelů, kodex 
chování a držitel kodexu. Jak sami vidíte 
resp. čtete, není jich zrovna málo.
  Obchodními praktikami vůči spotřebi-
teli (dále jen obchodní praktiky) se rozumí 
jednání, opomenutí, chování nebo prohlá-
šení, obchodní komunikace včetně reklamy 
a uvedení na trh ze strany obchodníka přímo 
související s propagací, prodejem nebo do-
dáním produktu spotřebiteli. Je-li obchodní 
praktika zaměřena na určitou skupinu spo-
třebitelů, (musí se jednat o skupinu spotře-
bitelů, ne o náhodného spotřebitele), potom 
je průměrný člen této skupiny měřítkem. 
Čestnost nebo nekalost obchodní praktiky 
se poté posuzuje podle tohoto měřítka. 
Průměrný spotřebitel je takový spotřebi-
tel, který je přiměřeně dobře informován 
a je v rozumné míře pozorný a opatrný, 
s ohledem na sociální, kulturní a jazykové 

faktory. Podstatným narušením ekono-
mického chování spotřebitele je použití 
obchodní praktiky, která významně zhoršuje 
schopnost spotřebitele učinit informované 
rozhodnutí, což vede k tomu, že učiní roz-
hodnutí o obchodní transakci, které by jinak 
neučinil. Dalším používaným souslovím je 
klamavá obchodní praktika. Za klamavou 
obchodní praktiku obecně zákon považuje 
vše, co uvádí spotřebitele v omyl, a tak mu 
brání, aby uskutečnil obchod na základě 
relevantních informací. Obchodní praktika 
je klamavá, pokud buď obsahuje nesprávné 
informace a je tedy nepravdivá, nebo pokud 
jakýmkoli způsobem včetně celkové pre-
zentace uvádí nebo je schopna uvést prů-
měrného spotřebitele v omyl, i když infor-
mace jsou věcně správné a vede nebo může 
vést k rozhodnutí spotřebitele o obchodní 
transakci, které by jinak neučinil. Případná 
opomenutí v obchodních praktikách se 
vztahují k faktu, že spotřebitelé potřebují 
informace, aby mohli činit informovaná 
rozhodnutí. Obchodník musí poskytovat 
závažné informace, které průměrný spo-
třebitel potřebuje. Klamavé je opomenout 
uvést závažné informace, které v dané 
souvislosti průměrný spotřebitel potřebuje 
pro informované rozhodnutí o obchodní 
transakci, zatajit nebo poskytnou závažné 
informace nejasným, nesrozumitelným, 
dvojznačným způsobem nebo v nevhodný 
čas, neuvést obchodní záměr obchodní 
praktiky, není-li již patrný ze souvislosti. 
K agresivním obchodním praktikám 
lze konstatovat, že regulace těchto prak-
tik je na úrovní Evropské unie novinkou. 
Praktika je považována za agresivní, pokud 
je výrazně zhoršena svobodná volba nebo 
chování průměrného spotřebitele. Směrnice 
obsahuje seznam kritérií, která mají pomá-
hat při rozhodování o tom, zda obchodní 
praktika používá obtěžování, donucování 
včetně použití fyzické síly nebo nepatřičné 
ovlivňování. Nepatřičným ovlivňová-
ním se rozumí využívání pozice síly vůči 
spotřebiteli k vytváření nátlaku, a to i bez 
použití fyzické síly nebo hrozby jejího po-
užití, způsobem, který významně omezuje 
schopnost spotřebitele učinit informované 
rozhodnutí. Pozor, nepatřičným ovlivňo-
váním není, pokud se nabízí spotřebiteli 
například možnost bezplatné autobusové 
dopravy do obchodu za městem nebo občer-
stvení během nákupu. Není to považováno 
za nepatřičné ovlivňování již jenom z toho 
důvodu, že schopnost spotřebitele činit 
informované rozhodnutí o transakci by 
tím nebyla narušena. Stejným způsobem 

by bylo přijatelné nabízet propagaci pro-
deje. Naopak nepatřičné ovlivňování by 
nastalo, např. pokud již spotřebitel dluží 
obchodníkovi a opozdil se se splátkami, ob-
chodník využívá nepatřičného ovlivňování, 
nabídne-li, že změní termín splacení dluhu 
pod podmínkou, že si spotřebitel zakoupí 
další výrobek. Praktika může být i v roz-
poru s požadavkem profesionální péče. 
Profesionální péče je úroveň zvláštních 
znalostí a péče, kterou lze od obchodníka 
ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očeká-
vat a která odpovídá poctivým obchodním 
praktikám anebo obecným zásadám dobré 
víry v oblasti obchodníkovy činnosti. Pro 
ochranu zranitelných spotřebitelů směrni-
ce obsahuje ustanovení, jejichž cílem je 
právě předcházet zneužívání zranitelných 
spotřebitelů. Definice zranitelného spotře-
bitele závisí na dotyčné obchodní praktice. 
Spotřebitelé mohou být zranitelní praktikou 
kvůli své duševní nebo fyzické slabosti, 
věku nebo důvěřivosti, jako například děti 
nebo staří lidé, a to způsobem, u něhož se 
dá předpokládat, že by ho obchodník mohl 
předvídat. Kodex chování je dohoda nebo 
soubor pravidel, který není uložen právním 
nebo správním předpisem členského státu 
(jedná se o dobrovolný prvek), který vyme-
zuje chování obchodníků, kteří se zaváží 
k jeho dodržování, v souvislosti s jednou 
nebo více obchodními praktikami nebo 
odvětvími podnikání. Držitelem kodexu je 
potom subjekt, tj. obchodník nebo skupina 
obchodníků, která odpovídá za vypracování 
a revizi kodexu chování nebo za dohled nad 
jeho dodržováním těmi, kdo se jím zavázali 
řídit. Z toho vyplývá, že ten kdo se zavázal 
k určitému kodexu chování a současně jej 
deklaruje, ale neplní, tak se z jeho strany 
jedná o nekalou obchodní praktiku. 
  I přes ty obecně známé skutečnosti, že ze 
strany některých obchodních subjektů jsou 
někdy používány tak vysoce propracované 
nátlakové obchodní praktiky směřující k pře-
svědčení potencionálního zákazníka ke kou-
pi zboží, k uzavření kupní smlouvy, zejména 
při slevových akcích, výprodejích, zavádění 
nového zboží na trh, před vánočními svátky 
apod., které jsou na samé hranici zákona, 
někdy i na hranici podprahového vnímání 
Vám na závěr přeji, abychom se v budoucnu 
s těmi negativním termíny, jako je  agresivní 
praktika, nekalá praktika, nepatřičné ovliv-
ňování, podstatné narušení ekonomického 
chování a další, setkávali co nejméně. 

Otakar Matějček 
vedoucí kontrolního oddělení 

živnostenského odboru 

Vysvětlení nově zavedených pojmů-terminologie v zákoně o ochraně spotřebitele
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Co nového v Klubu důchodců
Chtěla bych vás za po nějaké době informovat, co se děje mezi 
kbelskými důchodci. 
Nedávno jsme se vrátili z rekreace ve Štikově u Nové Paky, je to 
krásné středisko v podkrkonošských lesích. Podnikali jsme dlouhé 
procházky po okolí, třeba na hrad Pecka nebo malé lázničky Bělohrad. 
Ani aktivní prohlídka Nové Paky si s ničím nezadala. Jsme rádi, že 
nám toto městská část pod vedením pana starosty umožňuje.
Koncem školního roku – 25. 6. k nám do prostor Klubu zavítaly 
děti z mateřské školky v ulici Letců, velice pěkně nám zahrály 
na flétničky a zarecitovaly krásné básničky. Byly to děti, které se 
loučí se školkou a nastanou jim již na podzim starosti ve škole. 

Děkujeme tímto paní učitelce Koutníkové a Branišové, které tak 
dobře děti připravily a v těch velkých vedrech nám zpříjemnily 
odpoledne.

Za Klub důchodců
Pí. Stuchlíková

P. S. Závěr zprávy obsahoval i osobní poděkování od paní 
Carbolové, a to pro vedení radnice, výboru Klubu, ale i pochvala 
na personál hotelu. Dovětkem pak vyslovila přání, aby se ve zdraví 
opět všichni sešli na příští dovolené. A k tomu se za městskou část 
ze srdce připojujeme. 

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Novela živnostenského zákona účinná 
od 1. 7. 2008

Podnikatelé určitě zaregistrovali, že od 1. července nabyla účinnosti 
už 103. novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Novela 
živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. mění některá ustanovení 
dosud platného živnostenského zákona, což sníží administrativní 
i finanční zátěž podnikatele, ale zvýší náročnost na postupy živ-
nostenských úřadů. Zredukoval se jednotný registrační formulář / 
JRF/ z osmi stran na dvě. Zůstaly však přílohy k JRF, sice v jiné 
podobě, ale pokud bude podnikatel uvádět více jak jednu živnost, 
odpovědného zástupce, provozovnu nebo statutární orgán, bude 
muset vyplnit ještě danou přílohu. Snížily se správní poplatky. 
Z původních 2000,- Kč za vydání koncese na 1000,- Kč.. Kdo dříve 
ohlašoval jednu živnost za 1000,- Kč, dnes když ohlásí např. pět 
živností v jednom dni, tak bude platit za ohlášení všech živností jen 
jeden poplatek ve výši 1000,- Kč. Osoba, která již podniká v režimu 
živnostenského zákona, /má alespoň jedno živnostenské oprávnění/ 
bude platit za živnosti ohlášené v jednom dni správní poplatek 
500,- Kč. Velká změna nastala v průkazu živnostenského oprávně-
ní, kdy se ruší známé živnostenské listy a koncesní listiny a bude 
vydáván výpis obdobný jako z obchodního rejstříku. Původní 
živnostenské listy a koncese zůstávají zachovány do doby vydání 
výpisu. Výpis živnostenský úřad vydá již podnikajícím osobám na 
vlastní žádost podnikatele, nebo při první oznámené změně. Další 
změnou živnostenského zákona je, že při podání žádosti o zrušení 
jediného /posledního/ živnostenského oprávnění není nutný tzv. 
souhlas správce daně s ukončením živnosti. Dále původně byla 
možnost přerušit živnost na dva roky a to 2x za sebou tzn. max. 
na 4 roky. Dnes je dána možnost přerušit provozování živnosti na 
dobu podle svého uvážení, ale zůstává povinnost uvést datum od 
kdy a do kdy. Novela zákona odstraňuje povinnost odpovědného 
zástupce zúčastňovat se provozování živnosti v potřebném rozsa-
hu. Ustanovení § 11 týkající se odpovědného zástupce se změnilo 
i v počtu podnikajících osob, pro které může jedna osoba vykonávat 
funkci odpovědného zástupce, a to z dřívějších dvou na čtyři pod-
nikatele. § 7a, který umožňoval provozovat živnost průmyslovým 
způsobem, byl zrušen. Podnikatelé, kteří tuto živnost provozovali 
a mají v přílohách uvedenou živnost řemeslnou nebo vázanou, 
budou živnostenským úřadem ve lhůtě 6ti měsíců tzn. do 1. 1. 
2009, vyzvání k doložení odborné způsobilosti nebo k ustanovení 
odpovědného zástupce. S podnikatelem, který nesplní tyto poža-
davky, zahájíme řízení o zrušení těchto oprávnění. Velkou změnou 
je zrušení dosavadních 125 ohlašovacích živností volných a zavádí 
se pouze jedna volná živnost s názvem „Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“. Tato živnost 
je dále pak rozdělena na 80 oborů činností, které podnikatel při 

ohlášení volné živnosti upřesní v příloze č. 4 novely živnostenského 
zákona. Podnikateli, který provozoval jakoukoli volnou živnost 
z původních 125 již před novelou tzn. před 1. 7. 2008, nebo kte-
rému byla-li převedena původní živnost vázaná nebo řemeslná do 
režimu živnosti volné, nabývá po novele oprávnění k provozování 
živnosti volné v celém rozsahu / tzn. 80 oborů činnosti /aniž by 
toto oznamoval živnostenskému úřadu. Seznam oborů činností za-
řazených do živnosti volné přikládám pouze pro informaci. Pokud 
ale podnikatel k některému z oboru činnosti volné živnosti bude 
zřizovat provozovnu,je povinen tento obor činnosti oznámit na 
živnostenském úřadě. Novela zmírňuje požadavky na délku praxe 
u těch živností, u nichž zákon tuto podmínku jako součást odborné 
způsobilosti, vyžaduje. Jednoznačně upřednostňuje vzdělání v obo-
ru, což se projevuje tím, že např. u řemeslných živností osoby, které 
se prokáží dokladem o ukončeném vzdělání v příslušném oboru, 
již nemusí dokládat absolvovanou praxi v tomto oboru. Osoby, 
které vystudovaly obor příbuzný nebo řádně ukončily rekvalifi-
kaci, doloží navíc doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru. 
Výjimka platí pouze pro absolventy vysokých škol v příbuzné 
oblasti studijních programů a oborů, u nichž se jednoroční praxe 
nevyžaduje. Osoby, které nemají požadované vzdělání, mohou 
stejně jako doposud, prokázat odbornou způsobilost dokladem 
o vykonání praxe v oboru v délce šesti let. Největší změnou je zru-
šení místní příslušnosti živnostenských úřadů. V praxi to znamená, 
že ohlásit živnost, podat žádost o koncesi nebo oznámit změny je 
od 1. 7. 2008 možné na kterémkoli živnostenském úřadě nebo na 
nově zřízených kontaktních místech veřejné správy ČR. Novela 
zákona o informačních systémech veřejné správy za tato místa 
určila notáře, krajské, matriční a obecní úřady, úřady městských 
částí, zastupitelské úřady, pošty a Hospodářskou komoru ČR. Za 
podání u kontaktního místa mimo zastupitelské úřady se vybírá 
kromě stanoveného poplatku za ohlášení živnosti, oznámení změny 
nebo žádosti o koncesi ještě poplatek 50,- Kč. Zastupitelské úřady 
vybírají poplatek 150,- Kč. Kontaktní místa mají povinnost doručit 
Vaše podání do pěti kalendářních dnů na Vámi zvolený živnosten-
ský úřad. Pokud živnostenský úřad nedostane tato podání do pěti 
kalendářních dnů v listinné podobě, má se za to, že podání nebylo 
učiněno. Chtěla bych jen upozornit občany, že není nutné, aby se 
v souvislosti s novelou živnostenského zákona obraceli na náš 
živnostenský odbor s telefonickými, písemnými, nebo e-mailovými 
dotazy, protože pokud se novela dotýká přímo jejich podnikatelské 
činnosti, živnostenský odbor je bude o případných změnách a po-
vinnostech včas informovat, nebo si podnikatele vyzve k doložení 
nebo splnění nějaké povinnosti jemu vyplývající z této novely. Jen 
upřesňuji, že příloha živnostenského zákona č.1.- je seznam řeme-
slných živností, příloha č. 2.- je seznam vázaných živnosti a příloha 
č. 3 je seznam koncesovaných živností. Příloha č. 4 živnostenského 
zákona je seznam oborů živnosti volné viz tabulka
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ŽIVNOST VOLNÁ 
Předmět podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 
Obory činností náležející do živnosti volné 
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, 

lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplň-

ků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných 

a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopí-

rovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových 

a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů 
údajů a záznamů

16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických 

prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sád-

rových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů 

a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a foto-

grafických přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a vý-

roba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických 
zařízení pracujících na malém napětí 

30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, 

modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, 
letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze 
tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových 
dopravních prostředků

37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dět-

ských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků 
z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, 
deštníků, upomínkových předmětů

42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované sta-

vební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční mo-

torové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 

činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních 

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály

57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 

a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslič-

ské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 

společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly 
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v ob-

lasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 

zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí

74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organi-
zování sportovní činnosti

75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového 
textilu a osobního zboží

76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní pova-

hy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

Dana Žabová
vedoucí živnostenského odboru 



7Informace odboru

Vzhledem k tomu, že se v některých přípa-
dech stane, že občan nesplní u správce po-
platku (Úřad městské části Praha 19, ekono-
mický odbor, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely) 
ohlašovací povinnost, z důvodu neznalosti 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích a obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, dovoluji si 
Vás upozornit na povinnosti, které z těchto 
právních předpisů vyplývají.
Poplatník je povinen ohlásit písemně správ-
ci poplatku užívání veřejného prostranství, 
a to nejméně 7 dní před jeho započetím 
v případě dlouhodobého užívání. V případě 
krátkodobého užívání veřejného prostran-
ství (do 6 dnů) je nutno splnit ohlašovací 
povinnost 1 den předem. Při plnění ohlašo-
vací povinnosti je poplatník povinen sdělit 
své plné jméno (v případě firmy název 
společnosti), bydliště (sídlo společnosti), 
rodné číslo nebo identifikační číslo orga-
nizace, místo záboru, rozsah záboru v m2, 
termín (od kdy - do kdy bude zábor usku-
tečněn) a způsob užívání veř. prostranství, 
to znamená, čím bude veřejné prostranství 
zabráno. Tato ohlašovací povinnost může 
být sepsána a podepsána bez formuláře, 
nebo je k dispozici pro poplatníky na úřadu 
formulář, který poplatník přímo u správce 
poplatků vyplní a podepíše.
Sazby a druhy záboru:
Sazby poplatku jsou vyhláškou stanoveny za 
každý i započatý m2 a každý i započatý den:
• za umístění stavebního zařízení pro 

provádění staveb a jejich změn a pro 
skládky materiálů atd. (lešení, kontejne-
ry, plošiny, těžká stav. technika, veškerý 
stavební materiál, atd.) … 10,- 

• za umístění reklamních zařízení (billbo-
ardy, tabule větších i menších rozměrů na 
jedné až několika stojnách, a to přenosné 
i napevno zapuštěné do země, přenosné 
zařízení typu „A“ a jiné … 100,- 

• za umístění zařízení sloužících pro po-
skytování prodeje (včetně restauračních 
zahrádek, sloužících k občerstvení, 
prodejní stánky, pulty apod … 10,- 

• za umístění zařízení lunaparků jiných 
podobných atrakcí … 10,- 

• za umístění zařízení cirkusů … 10,- 
• za umístění zařízení sloužících pro 

poskytování služeb … 10,- 
• pro potřeby tvorby filmových a televiz-

ních děl … 10,- 
• za umístění skládek … 10,- 
• pro kulturní akce konané na veřejném 

prostranství … 4,- 
• pro sportovní akce konané na veřejném 

prostranství … 2,- 
• za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

pro motorová vozidla … 10,- 
• za provádění výkopových prací … 10,- 
• za umístění dočasných staveb sloužících 

pro poskytování prodeje a služeb … 10,- 
• pro reklamní akce konané na veřejném 

prostranství … 10,-
Seznam všech veřejných prostranství ka-
tastru Praha – Kbely naleznete v příloze 
č. 2 výše uvedené vyhlášky o poplatku za 

užívání veřejného prostranství pod názvem 
Městská část Praha 19. Se splněním ohla-
šovací povinnosti je třeba zároveň uhradit 
místní poplatek za toto užívání veř. pro-
stranství. Nezaplacení poplatku včas nebo 
ve správné výši podléhá zvýšení poplatku 
dle §11 zákona 565/1990Sb., o místních 
poplatcích.
Poplatníkům, kteří nesplní ohlašovací po-
vinnost (jedná se o povinnost nepeněžité 
povahy), může (dle §37 zákona 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků) správce po-
platků uložit opakovaně, dokud povinnost 
nesplní, pokutu až do celkové výše 2 mil Kč. 
Při ukládání pokut se přihlíží zejména 
k závažnosti, době trvání a následkům 
protiprávního jednání.
Splnění ohlašovací povinnosti a úhrada 
poplatku za užívání veřejného prostranství 
není samoúčelná povinnost a způsob jak 
naplnit obecní pokladnu, ale plní důležitou 
regulační úlohu, díky které nejsou veřejná 
prostranství zaplněna skládkami materiálu, 
starými nepotřebnými věcmi a podobně, 
ale slouží ke svému hlavnímu účelu jako 
chodníky, komunikace, zelené travnaté 
plochy, parky atd. 
Pro další informace se, prosím, obracejte 
přímo na správce poplatku p. Krupičkovou, 
2. patro hl. budovy úřadu, č. dveří 211, 
tel. 284 080 828, mobil 775 590 145. 

Eva Krupičková 
ekonomický odbor

Ohlašovací povinnost při užívání veřejného prostranství (zábor)

Informace o závěrečném koncertu žáků kurzů u příležitosti ukončení školního roku 2007/2008

Z naší kultury…

Jak jsme již informovali v předchozích číslech Kbeláku, v úterý 
17. června 2008 od 17,30 hod. se uskutečnil ve spolupráci Městské 
části Praha 19, ZŠ Albrechtická a LD Kbely závěrečný koncert 
žáků kurzů probíhajících v období školního roku v budovách LD 
Kbely a ZŠ Albrechtická. 
Samotný program koncertu předcházely celodenní přípravy tech-
nického zabezpečení od uspořádání vybavení na jevišti, nezbytné 
ladění klavíru přímo na jevišti, instalace ozvučení, na žádost pořa-
datele se měnilo uspořádání vybavení přímo v sále, v předsálí byla 
nainstalována výstavka keramických výrobků a obrázků z dílny 
žáků ZŠ Albrechtická, odzkoušení všech dětí hrajících na hudební 
nástroje přímo na jevišti se nakonec stihlo, ačkoliv ladič odcházel až 
někdy v půl páté (dřív prostě nemohl), na poslední chvíli se měnilo 
uspořádání čísla dětí v rámci moderní gymnastiky…
Až konečně nastala ta dětmi i rodiči očekávaná chvíle, příprav-
né práce byly skončeny včas, všichni zúčastnění byli na svých 
místech… a místostarostka MČ Praha 19, pí. Ivana Šestáková, 
mohla svým krátkým úvodním slovem přikročit k zahájení kon-
certu. Poté už nastoupila děvčata ZŠ Albrechtická, která v rámci 

kurzu Moderní gymnastika předvedla secvičenou sestavu v rytmu 
country. Koncert pokračoval „klasickým“ programem dětí v rámci 
kurzů hry na klavír a zobcovou flétnu. V průběhu této části si 
mohli posluchači vyslechnout repertoár od známých lidových písní 
počínaje přes různé etudy, polky, waltze či preludia. Děti hrající 
na flétny měly v repertoáru skladbičky zaměřené na středověkou 
hudbu, zazněly zde i dvě již zlidovělé melodie, rovněž ve středo-
věkém duchu. V závěrečné fázi koncertu se představil sbor ZŠ 
Albrechtická s několika působivými písněmi. 
Všechny lektorky se shodly, že dětem se koncert letos moc povedl 
i přesto, že některé děti nechtěly ze začátku trémou na jeviště ani 
vystoupit (v letošním roce navštěvovalo kurzy velké procento 
začátečníků). Ale nakonec všechno dopadlo tak, jak mělo... 
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se na pořádání tohoto 
koncertu podíleli, zvláště pak zastupitelům MČ Praha 19, kteří na 
pořádání kurzů každoročně pamatují při přidělování finančních 
prostředků. 

Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury



8 Informace odboru

Zjednodušené územní řízení - pokračování
V minulém vydání jsem vás seznámila s procesem zjednodušeného 
územního řízení. Postup, který byl popsán, vychází z předpokladu 
bezkonfliktního projednání. Tato varianta však v praxi nastává 
velice málokdy a zjednodušené územní řízení tedy nebude příliš 
často frekventovaným procesem. 
Veliké nároky jsou kladeny především na žadatele před podáním 
vlastní žádosti stavebnímu úřadu. Stavebník by měl již na začát-
ku svého stavebního záměru zvážit, zda je pro něj zjednodušené 
územní řízení výhodné a zda ušetří čas, o který tu jde především. 
Na začátku musí projektant perfektně zpracovat dokumentaci pro 
stavební záměr, který musí být umístěn v zastavitelné ploše nebo 
v zastavěném území a nesmí vyžadovat posouzení vlivů na životní 
prostředí. Poté je třeba záměr projednat ve stejném rozsahu jako 
běžné územní řízení. Úskalí spočívá především v přesném znění 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy. Kromě toho, 
že svým stanoviskem hájí zájmy dané jim zákonem, musí v něm být 
dále výslovně uveden souhlas s vedením zjednodušeného územní-
ho řízení. V praxi to zpravidla znamená, že žadateli nestačí zaslat 
písemnou žádost, ale vyžaduje to osobní jednání a vysvětlování, 
případně i opakované podání, když stanovisko není formulováno 
v souladu se zákonem. Obdobně to platí i u účastníků územního 
řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež 
jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s tě-
mito pozemky. Ti musí se stavebním záměrem souhlasit a také musí 
výslovně souhlasit se zjednodušeným řízením. Především sousedů 

může být víc a některý z nich nemusí bydlet hned v sousedství. Je 
ještě dobré, když bydlí alespoň v naší republice, ale poměrně dost 
často se stává, že bydlí mnohem, mnohem dál nebo jeho pobyt není 
znám. A musí se vyjádřit opravdu všichni spoluvlastníci.  
Jako bezproblémovou stavbu v zastavěném území si například do-
vedu představit stavbu vodovodu jako stavbu podzemní. Nadzemní 
stavba bude pravděpodobně vždy vadit někomu kdo nevydá souhlas 
- mohla by stínit, měnit vzhled okolí, hlučet a tak. U stavby většího 
rozměru, tedy obecně řečeno liniové, však zase bude přicházet 
v úvahu opravdu hodně účastníků řízení, kteří budou mít se stavbou 
společnou hranici a bude třeba získat jejich souhlas.  
Je tedy opravdu nezbytně nutné, aby stavebník zvážil, zda se bude 
věnovat poměrně časově dlouhému projednání před podáním žá-
dosti stavebnímu úřadu a za zhruba 6 týdnů (zveřejnění 15 dnů na 
úřední desce a 15 dnů poté na uplatnění námitek) bude mít územní 
rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci nebo podá žádost o vy-
dání územního rozhodnutí a toto rozhodnutí bude mít s doložkou 
o nabytí právní moci za zhruba 10 týdnů (zahájení řízení bude 
15 dnů na úřední desce, za 15 dnů poté bude ústní jednání, roz-
hodnutí bude 15 dnů na úřední desce, 15 dnů poté je čas na odvo-
lání). Samozřejmě, že ke lhůtám vycházejícím ze zákona je třeba 
připočítat čas, který potřebuje stavební úřad na vlastní zpracování 
žádosti, tedy na kontrolu podání a vyhotovení písemností. 

Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu

Letos končí platnost některých 
občanských průkazů 

Magistrát hl. m. Prahy upozorňuje občany, že nejpozději 
dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průka-
zů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 
2003.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznače-
nou platností „bez omezení“, výjimkou jsou průkazy občanů 
narozených před 1. lednem1936.
Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu 
žádali průběžně a neponechávali ji na poslední měsíce roku 
2008. Žádost o výměnu by však měla být podána s ohledem na 
dobu stanovenou k vydání nového průkazu na 30 dnů nejpozději 
do 30. listopadu 2008.
Výměna těchto občanských průkazů je bezplatná. V hlavním 
městě Praze vydávají občanské průkazy Úřady městských částí 
Praha 1 až 22. 
V Praze 14.7.2008

Veterinární okénko

NEZAPOMÍNÁME na zubní péči(hygienu) našich mazlíčků?
Víte, že nemoci dutiny ústní patří mezi nejčastěji diagnostikovaná 
onemocnění psů i koček?!? Při každém krmení se tvoří na povrchu 
zubů tzv. zubní plak, což je vlastně vazký povlak tvořený z bakterií. 
Tento povlak je schopen již během několika dní či týdne tvrdnout 
a stát se tak základem pro postupnou tvorbu zubního kamene 
(calculus dentalis), který se pak postupně vrství na sklovině zubů. 
Tkáň dásní následně reaguje na přítomnost bakterií zánětlivou 
reakcí, kterou nazýváme Gingivitis. Pokud tento stav není do 
určité doby řešen a léčen, zánět se přenese do hlubších vrstev tkání 
a vzniká Parodontitis, při které již dochází k vážnému poškoze-
ní dásně a kostní tkáně,ve které jsou zuby usazeny.Důsledkem 
tohoto stavu je po určitém čase vznik paradentózy, nekróza kostní 
tkáně a postupné uvolňování a vypadávání jednotlivých zubů!!! 
V konečném důsledku může vést rozsáhlý a pokročilý zánět dásní 
k průniku bakterií krve a následně k infekci některých životně 
důležitých orgánů!!
Z výše uvedených skutečností je více než zřejmé, že oblast péče 
a hygieny zubů našich miláčků není vhodné opomínat či dokonce 
zanedbávat trvale!!

Kosmetické okénko
Krásná po celé léto
Slunci je nejvíce vystaven obličej, který tak musíme chránit nepře-
tržitě, a to hydratací zevnitř i zvenčí. Během dne je potřeba vypít 
minimálně 2l vody. Přes den používáme krémy s hydratačním 
ochranným faktorem a večer pleť ošetřujeme krémy regenerační-
mi a hojivými. Přitom nezapomínáme na krk a dekolt. Několikrát 
týdně si dopřejeme hydratační nebo výživnou masku.
Po dni stráveném u vody či u moře věnujeme péči celému tělu, 
které ošetřujeme hydratačními krémy nebo oleji. Dnes už je samo-

zřejmostí depilace podpaží, třísel i nohou, řádně upravené nehty 
na nohou a ošetřené paty. V žádném případě nevyjdeme z domu 
bez použití deodorantu, což se týká i pánů. Lehký makeup a letní 
parfém vám budou určitě slušet.
Pokud se chcete dozvědět více informací, ráda vám vše vysvětlím 
ve svém kosmetickém salonu Sylvia ve Kbelích, který najdete 
v prvním patře zdravotního střediska. Těším se na vaši návštěvu. 
Sylvia Bělová vaše kosmetička vizážistka kontakt 723585748 
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Městská část Praha 19

otevírá ve školním roce 2008/2009 zájmové kurzy: 
v hudební učebně LD Kbely, Toužimská 244
- výuka hry na zobcovou flétnu (Kč 1000,-/pololetí)   
- výuka hry na klavír (Kč 1200,-/pololetí)

Informace o pořádání kurzů mohou případní zájemci získat v úseku školství 
a kultury ÚMČ Praha 19 u pí. Ulrichové (tel. 284 080 850, 775 590 386), nebo 
přímo u lektorů: 
- pí. Ramona Lukášová (tel. 222 252 346) – klavír 
- pí. Marie Novotná (tel. 286 881 474) – klavír 
- pí. Monika Ulrichová (tel. 777 820 667) – flétna a klavír 

Konkrétní rozvrh hodin je třeba dojednat přímo s lektory. Přihlášky včetně složenek jsou k dispozici přímo u lektorů.

v budově ZŠ Albrechtická (tyto kurzy jsou určeny i pro kbelské děti navštěvující jiné ZŠ)
- v loňském roce měly děti možnost navštěvovat kurzy např. moderní gymnastiky, vaření, historický seminář, ekologická praktika, 

klavíru, keramiky, sborový zpěv … 
Přesné informace o kurzech ve školním roce 2008/2009 (typ kurzu, cena) lze získat od posledního srpnového týdne přímo v ZŠ 
Albrechtická (tel. 286 85 22 09, Mgr. Benešová). 
Všechny kurzy by měly být zahájeny v prvním týdnu v září 2008. 

INSTALATÉR - TOPENÁŘ 

- voda, topení, plyn, studny
- strojní pročištění odpadu a 

kanalizace, kontrola kamerou
- revize, projekty

TOMÁŠ CHARVÁT
Tel.: 607 126 127

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

CO MŮŽETE UDĚLAT VY ???
V prvé řadě zkontrolovat stav dutiny ústní včetně povrchu zubů. 
Hlavním příznakem většiny onemocnění je specifický a výrazný 
zápach – halitosis.
Pokud tyto potíže objevíte nebo si případně nejste jisti, raději co 
nejdříve navštivte svého veterináře, který zajistí profesionální 
ošetření dle konkrétního případu.Za další je pak nutná následná 
pravidelná preventivní domácí péče o dásně a zuby používáním 
výrobků Orozyme gel a Orozyme žvýkací plátky, které na trh uvádí 
firma Panda Plus s.r.o., a která je mimo jiné také dodavatelem 
velmi kvalitního superprémiového granulovaného krmiva pro psy 
a kočky,o kterém bude pojednáno v některém příštím čísle tohoho 
časopisu.
1.Orozyme oral hygiene gel – gel obsahuje vysoce účinné enzyma-
tické složky narušující a rozpouštějící zubní plak,který je pak dále 
rozpouštěn mírnými abrazivy i nakonec i mechanickým působením 
slin,jazyka a otěrem suché granulované stravy.
2.Orozyme kolagenní žvýkací plátky – účinkují díky přítomným 
enzymům a působením intenzivního mechan. čistícího efektu při 
žvýkání. Plátky se dodávají ve 3 velikostech-S,M,L a to v závislosti 
na hmotnosti psa.
Podávat tyto či jiné přípravky určené k zubní hygieně je nutné 
několikrát týdně, je možné a vhodné je vzájemně kombinovat 
a střídat. Gel stačí na dásně a zuby nanášet prstem, není nutné 
použití zubního kartáčku! Orozyme gel a žvýkací plátky je možné 
koupit ve specializovaných obchodech s chovatelskými potřebami 
a krmivy či u veterináře.
OROZYME == DOMÁCÍ PÉČE === SNADNÁ A ÚČINNÁ 
PREVENCE
Nejdůležitějším poznatkem tohoto příspěvku by mělo být poznání, 
že ústní hygiena je zásadní pro zdraví a pohodu Vašich mazlíčků 
a tím vlastně i pohodu vás samotných.

 A PAMATUJTE - NIKDY NENÍ POZDĚ !!! 
MVDr. Lukáš,veterina Kbely
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Venkovní dřevěné terasy
jsou nejpřírodnějším spojením 

mezi domem a zahradou
– rozšiřují Váš obytný prostor 

ven až do zeleně.
Nezáleží jaké dřevo si z našeho 

bohatého sortimentu položíte 
k nohám : přírodní materiál si 
v horkých letních dnech vezme 
přesně to správné množství tepla 
a je příjemný také při chladnějším 
počasí.
 

ŠIROKÝ VÝBĚR DŘEVIN 
I ROZMĚRŮ 
BOROVICE • BOROVICE S TLAKOVOU 
IMPREGNACÍ • DOUGLASIE
SIBIŘSKÝ MODŘÍN • BANGKIRAI 
BALAU • KAPUR • BUKIT
MASSARANDUBA

me
epla 
ějším 

ŠIROKÝ
I ROZM
BOROVICE 
IMPREGNA
SIBIŘSKÝ M
BALAU • K
MASSARAN

sou nnejpřírodně
mezii domem a

– rozšiřuují Váš oby
ven až doo zeleně.

Nezáleží jjaké dřevo
bohatého sortiment
k nohám :: přírodní m
v horkých letních dn
přesně to správné m
a je příjemmný také př
počasí.

Au-Mex s.r.o.
Vážská 845, 196 00 Praha 9 – Čakovice 
tel.: 283 933 452, 283 933 472 
283 931 808, 283 930 309
fax: +420 283 933 406 
GSM: 777 052 456, 777 052 496 
777 052 495, 608 052 452 
e-mail: info@au-mex.cz 
www.au-mex.cz
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT

PAPÍR A LEPENKA

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
noviny časopisy sešity kancelářský papír (včetně spon a svo-
rek)reklamní letáky knihy – bez potažených hřbetů brožury 
papírové krabice - rozloženévlnitá lepenka čisté papírové obaly 
a sáčky 

mastný a jinak znečištěný papír papírové kapesníky a ručníky 
papírové pleny uhlový (propisovací papír) voskový papír pauzo-
vací papír dehtový papírvíce vrstvé obaly (nápojové kartony) 

SKLO

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
sklo čiré i barevné (pokud v místě není organizován oddělený 
sběr čirého skla) nevratné skleněné lahve od nápojů velké skle-
něné střepy tabulové sklo skleněné vázy, sklenice, dózy apod.
Bílé kontejnery jsou určeny výhradně pro sběr čirého skla !

zrcadla drátěné sklo autosklo keramika a porcelán žárovky 
zářivky a výbojky televizní obrazovky a počítačové monitory 
lahvičky od léčiv

PLASTY

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotaže-
ná) igelitové, polyethylenové tašky a sáčky kelímky od potravin 
(obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob vymývat) 
mikrotenové sáčky vypláchnuté plastové nádoby od mycích 
prostředků polystyren 

znečištěné plastové nádoby guma molitan kabely PVC pneuma-
tiky linolea a jiné podlahové krytiny textil z umělých vlákenná-
dobky od léčivvícevrstvé obaly (nápojové kartony) 

OBJEMNÝ ODPAD

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
starý nábytek koberce a linolea staré lyže, snowboardy, kola vel-
ká zrcadla umyvadla a WC mísy 

lednice televizory a počítačové monitory zářivky a výbojky au-
tobaterie jiné nebezpečné odpady 

NÁPOJOVÉ KARTONY

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
veškeré vícevrstvé obaly (tzv. „krabice“) od nápojů, mléka, 
mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin (vyprázdněné 
a stlačené)

jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky) nápojové kartony 
znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším použitím 
při natírání, lakování lepení apod.) nevyprázdněné nápojové 
kartony 

BIOODPAD

SPRÁVNĚ: ŠPATNĚ: 
posekaná tráva spadané ovoce (prokládané trávou a řezem 
z keřů) řezanka a větvičky z ořezu keřů zemina z květin bez 
květináčů plevele pokojové rostliny listí (bez smetků z ulice) 
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky 
jablek apod.) skořápky z vajec slupky z citrusových plodů sed-
liny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky květináče 
z lepenky a rašeliny 

podestýlka od drobných domácích zvířat pleny pytlíky z vysa-
vače oharky z cigaret uhelný popel smetky z ulice zbytky omá-
ček, pomazánek, majonézových salátů oleje kosti

pokračování na str. 13

Každý je povinen ze zákona nakládat s odpady a zbavovat se jich 
pouze způsobem stanoveným zákonem. (dle § 12 odst. 1  zákona 
č. 185/2001 Sb.)
Dle současně platné obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP 
se komunální odpad v hlavním městě Praze třídí na následující 
složky:
· papír a lepenka 
· sklo směsné 
· plasty směsné 
· objemný odpad 
· nebezpečný odpad 
· směsný odpad

Dále je možné ve sběrných dvorech odděleně odevzdat:
· kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnický odpad, 

odpad z údržby zeleně, dřevěný odpad, pneumatiky

Od podzimu 2004 je v Praze díky pilotním projektům možné třídit 
také tyto druhy odpadu:
· biologicky rozložitelný odpad 
· čiré sklo 
· nápojové kartony
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K3 – 4.díl
Čachtická paní Sweeney Todd: 

Ďábelský holič z Fleet Street
(Jožo Nižnánský, kniha) ( Tim Burton, filmový muzikál)
Drazí kulturní příznivci,
je zde léto, čas prázdnin. V toto překrásné období na kulturu 
jistě každý rád zapomíná a dá přednost koupališti nebo exotické 
dovolené. Ovšem i na těchto místech je možné se dále kulturně 
vzdělávat. Například kdo z nás si s sebou k vodě rád nevezme 
dobrou knihu a relaxuje spolu s ní? Právě proto je kniha jedním 
z mých témat...
A na dovolené? Tam je možností více. Kniha se samozřejmě také 
hodí, ale každá země má přece svou odlišnou a jedinečnou kulturu 
a proč se od druhých neponaučit... Třeba vycházkami po památ-
kách, poznávat obyvatele dané země...
Téměř každá země má ale jedno společné – a to je televize a kino. 
Právě proto je mým druhým tématem filmový muzikál.
Čachtická paní
Tuto tématiku jsem si vybrala především proto, že se blíží velmi 
očekávaná premiéra filmu Bathory od režiséra Juraje Jakubiska. 
Proč tolik očekávaná? Především pro zajímavé obsazení a fakt, že 
to bude nejdražší český historický velkofilm.
Navíc už jen jméno režiséra je spojeno s několika velice úspěšnými 
a kontroverzními filmy. A nyní to nebude jiné. Ve filmu Bathory 
se Jakubisko snaží ukázat na nevinu Alžběty Báthoryové, snaží se 
ukázat na politické vlivy a jejich touhu po majetku tehdy nejvliv-
nější hraběnky v Uhrách. Je pravda, že několik faktů v legendě 
a mnoha knihách je mylných – například „železná panna“ (mučící 
nástroj) vznikla až o století později. Také se hraběnka, jak je psáno 
v legendě, nemohla koupat v krvi mladých dívek, aby omládla, 
jelikož je to nemožné – krev rychle stydne a tuhne, navíc příšerně 
zapáchá. Nicméně i přesto je Alžběta Báthoryová považována za 
největší vražedkyni všech dob se svými více než 600 obětmi na 
„kontě“. A co má vlastně společného film a kniha Čachtická paní? 
Ačkoliv jde o stejnou tématiku, nemají společného téměř nic.
Jožo Nižňanský napsal nejvíce úspěšnou knihu o Čachtické paní. 

Ovšem jeho kniha je považována za nejvíce mylnou a plnou au-
torových fantazií.
Musím uznat, že kniha se čte velice dobře, je zajímavá a napínavá. 
V sadismu h raběnky se autor doslova „vyžívá“ a velmi naturalistic-
ky jej popisuje. V jeho knize je Alžběta popisována jako sadistická, 
krutá a bezcitná vražedkyně.
Mým názorem zůstává, že nejdříve je nutné přečíst knihu a shlédnout 
film a teprve poté se zamyslet, kdo je vlastně vrah a kdo oběť...
Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street
Mezi kontroverzní režiséry také určitě patří i Tim Burton. Jeho 
filmy jsou originální, většinou animované. Z jeho dílny například 
pochází Mrtvá nevěsta. Ďábelský holič je film napůl hraný s prv-
ky animace. Ve filmu mimo jiné zazní několik písní, proto dostal 
označení filmový muzikál. V hlavní roli můžeme vidět Johnnyho 
Deppa, pro kterého, jak se zdá byla role přímo ušitá, a Helena 
Bohnam Carter. Zajímavostí také je, že herci sami údajně nazpívali 
všechny písně ve filmu.
Hlavní hrdina Benjamin Barker (Johnny Depp), který byl 15 let ve 
vězení za nespravedlivé odsouzení, se vrací do Londýna – pomstít 
sebe a svou rodinu. Při návratu potká bývalou sousedku Nellie 
Lovettovou, která peče masové bochánky – nejhorší v kraji. S její 
pomocí se ubytuje nad krámem a dozvídá se, že jeho žena zemřela 
a dceru vychovává soudce Trupin, který ho do vězení poslal. Barker 
si otevře holičství a změní si jméno na Sweeney Todd.
Zákazníci se jen hrnou a on si na nich pečlivě „brousí“ svou pomstu. 
Všem podřezává hrdla a „posílá“ je rovnou do krámu, kde z nich 
paní Lovettová peče své masové bochánky, na které se sjíždějí lidé 
z celého kraje. Velmi zajímavý příběh:)
Ale nic víc neprozradím. Tento film si můžete půjčit třeba v naší 
kbelské půjčovně.
A závěr?
Dnes vyhlašuji remízu.
Čachtická paní je zajímavá legenda z našeho kraje, ovšem origi-
nalita Tima Burtona v jeho filmu Sweenea Todd je také nepora-
zitelná...  

-_-Bára

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 2008
kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny nej-
později v 17 hodin

ČERVENEC 28.7.  Huntířovská x Mladoboleslavská
SRPEN 4.8.  Žacléřská x Veselá
 18.8.  Nymburská x Rovenská
ZÁŘÍ 8.9.  Benecká x Hanušova
 22.9.  Krnská
 29.9.  Hůlkova
ŘÍJEN 6.10.  Chotětovská x Toužimská
 13.10.  Nouzovské náměstí
 27.10.  Sojovická u parku
LISTOPAD 3.11.  Železnobrodská x Pelnářova
 10.11.  Dalešická x Svijanská
 24.11.  Martinická x Žacléřská
PROSINEC 1.12.  Novákovo náměstí

KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE FYZICKÝM OSOBÁM, 
BYDLÍCÍM NA ÚZEMÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI (KBELY). 
PODNIKATELÉ MAJÍ POVINNOST ZE ZÁKONA č. 185/2001 
Sb. ZAJISTIT SI ODVOZ SVÉHO ODPADU NA VLASTNÍ 
NÁKLADY

NEBEZPEČNÝ ODPAD

SPRÁVNĚ:

baterie, akumulátory nádoby od sprejů zahradní chemie mazací 
oleje a tuky ředidla a barvy léky a teploměry kyseliny a hydro-
xidy lepidla a pryskyřice detergenty (odmašťovací přípravky)-
fotochemikálie pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelu, odstraňování plísní)zářivky a výbojky

SMĚSNÝ ODPAD

Do směsného odpadu samozřejmě patří to, co nelze vytřídit ji-
nam. Ovšem měli bychom si pamatovat, že pokud se do směs-
ného odpadu občas připlete např. kelímek od jogurtu nestane 
se tolik, jako když se do něj dostane kterýkoliv nebezpečný 
odpad, třeba jen jedna tužková baterie

  JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT pokračování



14 Informace 

Informační servis o životním prostředí 
– ENVIS 4 

V červnu 2008 byla dokončena realizační část projektu „Informační 
servis o životním prostředí ve vybraných městských částech hl. m. 
Prahy – ENVIS 4“, jehož zadavatelem bylo hlavní město Praha, 
odbor informatiky MHMP a byl spolufinancován Evropskou 
unií, hlavním městem Prahou a Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Na tomto projektu se svou účastí podílela také MČ Praha 19, 
jejíž snahou je poskytnout svým obyvatelům přístup k aktuálním 
a především podrobným údajům týkajících se životního prostředí.
Základním cílem projektu ENVIS 4 bylo vytvořit systém pro zvýše-
ní aktuálnosti, dostupnosti a kvality informací o životním prostředí 
pro 24 vybraných městských částí hl. m. Prahy. Výstupem tohoto 
projektu je internetový server s dynamickými databázovými a ma-
povými službami, a to v návaznosti na již realizované projekty 
MHMP (zejména Atlas ŽP, PREMIS, ATEM, REZZO, webo-
vé stránky ENVIS) a existující datovou základnu v oblasti 
životního prostředí a informací o území hl.m. Prahy (IOŽIP, 
Centrální datový sklad ÚRM). Tyto informace jsou zpřístupněny 
jak pro odborné pracovníky v oblasti životního prostředí a veřejné 
správy, tak pro širokou veřejnost formou přehledných map, doplně-
ných dalšími grafickými a textovými výstupy, a to na internetové 
adrese www.premis.cz/envis4.
Projekt je řešen pro čtyři základní oblasti: OVDUŠÍ, HLUK, 
KRAJINA A ZELEŇ. Nejvýznamnějším přínosem je vyšší po-
drobnost vstupních a výstupních dat oproti dosud poskytovaným 
informačním službám. Uživatelé tak získají podrobné informace 
o životním prostředí v místě svého bydliště a jeho okolí i v dalších 
lokalitách.
Hlavním úkolem projektu v oblasti OVZDUŠÍ bylo podrob-
né vyhodnocení zdrojů znečišťování a celoplošné modelo-
vé výpočty kvality ovzduší. Výsledná mapa obsahuje nejen 
celkové rozložení koncentrací, ale především vypočtené 
hodnoty v jednotlivých bodech. Uživatel si tak může přímo 
odečíst v každé části zástavby informace o úrovni znečištění 
a o jeho původcích. Rovněž je možné sledovat i vlivy lokálně pů-
sobících zdrojů, jako je např. konkrétní kotelna, garáže obchodního 
centra, úsek určité silnice apod.
V oblasti HLUK bylo cílem posouzení hlukové zátěže z auto-
mobilové dopravy v denní i noční době, a to nejen v ploše území 
jednotlivých městských částí, ale i na fasádách jednotlivých domů 
v okolí sledované komunikační sítě. Na základě vypočteného 
stavu akustické situace byla hodnocena i možná zdravotní rizika 
z hluku, včetně analýzy počtu zasažených obyvatel v jednotlivých 
decibelových pásmech za urbanistické obvody (pro MČ Praha 19 
je stanoveno 9 urbanistických obvodů). Mezi základní výstupy 
v této oblasti, které budou mít uživatelé k dispozici, patří hluková 
mapa s plošným pásmovým zobrazením zasažení území s možností 
zjištění konkrétních hodnot ve zvoleném místě a hluková mapa 
zobrazující zasažení objektů i jednotlivých výpočtových bodů na 
fasádách objektů. Jak je patrné ze souhrnných tabulek v textové 
části ENVIS 4 a z pohledu na přehledné mapky, patří MČ Praha 19 
z hlediska zasažení emisemi, imisemi a hlukem z automobilové 
dopravy mezi nejméně zatížené městské části.
Hlavním výstupem hodnocení za oblast KRAJINA  A  ZELEŇ je mapa 
ploch zeleně obsahující podrobné informace o jednotlivých plo-
chách, případně o zjištěných problémech s doporučením možných 
řešení. Dalším výstupem je mapa přírodních a rekreačních ploch, 
která obsahuje informace o chráněných územích a o vytipovaných 
plochách určených k vycházkám či pobytové rekreaci. Součástí 

mapy jsou doporučené trasy propojující obytnou zástavbu s pří-
rodními a rekreačními lokalitami, doplněné fotografiemi, popisem 
a komentářem.
Záměrem zadavatele projektu je budoucí rozšíření informační-
ho servisu na celé území hl. m. Prahy a jeho doplnění o další 
témata vybraná ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi 
i jejich obyvateli. 

Mgr. Daniel Majtner, OŽPD

Webový projekt Praha stověžatá nabízí 
neznámé pohledy na metropoli

Pro Pražany i zahraniční turisty připravil Magistrát hl. m. Prahy 
obsahově unikátní projekt virtuálních prohlídek zhruba stovky nej-
zajímavějších pražských věží. Na stránkách http://stovezata.praha.eu 
mají návštěvníci jedinečnou možnost prohlédnout si konkrétní 
věž z pohledu zvenku, který jinak nezažijí. Otevřou se jim tak 
panoramata Prahy, která byla dosud rezervovaná jen zvoníkům, 
řemeslníkům či stavitelům. Virtuální prohlídky doplňují originální 
texty od manželů Evy a Josefa Hrubešových, autorů známých sérií 
poutavých knih o pražských domech. Cílem webových stránek 
http://stovezata.praha.eu je upozornit obyvatele metropole na méně 
známé památky a také nabídnout turistům nový pohled na Prahu, 
který naplňuje jeden z nejznámějších přívlastků hlavního města 
– Praha stověžatá.

„Záměr dokumentovat pražské věže vznikl počátkem roku 2007. 
Otázkou zůstával způsob, jak takový projekt realizovat. Protože 
celosvětová informační společnost se stále rozrůstá, zvolili jsme 
způsob, který nabídne projekt všem zájemcům bez ohledu na hranice 
sociální či územní. I proto je samozřejmostí anglická mutace webo-
vých stránek,“ vysvětlil genezi projektu náměstek primátora Rudolf 
Blažek, jehož odbor informatiky webové stránky připravil.
Pražských věží je ve skutečnosti několik tisíc, dekorují četné 
sakrální stavby, ale upozorňují i na významné veřejné budovy. 
V panoramatu města se výrazně uplatňují historické vodárenské 
věže, samostatně stojící zvonice, nárožní věže na některých pa-
lácích a měšťanských domech i nové věže vzniklé v posledních 
desetiletích. Stránky http://stovezata.praha.eu, které jsou dostupné 
v české i anglické verzi, obsahují virtuální prohlídky sto věží, které 
se fotografovaly šest měsíců. Realizátoři projektu vytipovali spolu 
s manžely Hrubešovými asi dvě stovky věží, ale rozhodujícím 
kritériem pro výběr byla zajímavá historie a vzdálenost z centra 
města. Nejvyšší počet schodů, 287, museli fotografové pěšky zdolat 
v katedrále sv. Víta a nejvýše se pohybovali při focení žižkovské 
televizní věže - 190 metrů nad zemí.

„Zažili jsme spoustu zajímavých věcí, navštívili místa, kde nikdo 
nebyl někdy i desítky let. Nahoru i dolů jsme zdolali desítky tisíc 
schodů, jen málo věží má výtah a mnoho věží bylo přístupných jen 
po žebřících, někdy i takových, které vyráběli ještě naši dědové. Ale 
pohledy na Prahu, které jsme mohli vidět a nafotografovat a místa, 
která jsme navštívili, nám to bohatě vynahradila“, komentoval 
realizaci projektu Jaroslav Hora ze společnosti Panoramas.

Podobný projekt zatím v České republice ještě nikdo nerealizoval. 
Existuje několik měst, která nabízejí virtuální prohlídky, pohledy 
na město z výšky nabízí například Ostrava. Nicméně rozsah využití 
tzv. HiVR virtuální prohlídky činí z webového projektu http://sto-
vezata.praha.eu unikát.
V Praze 11. 7. 2008
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Z historie
Z jedné pozůstalosti jsem získal zajímavý černý sešit na jehož štítku 
je nápis “Hlášení policejního strážmistra Ziky.“ Jedná se o služební 
zápisky policejního strážmistra sloužícího ve Kbelích. Zápisy jsou 
vedeny od 22. 5. 1941 do 13. 1. 1942. Chci se s vámi podělit o tyto 
zajímavé a někdy úsměvné zápisy. Vybírám ty zajímavé. 28.5. 1941 
v 15 hod. hlásil cestář P. K., že přistihl při žetí trávy na cizí škarpě 
děti Fr. K. čp. 379 S. Helenu čp. 380 a C. Helenu čp. 379. Rodiče 
byli předvolány k zapravení pokuty 10,- K. 20. 6. 1941 v 10 hod. 
oznámil Josef Š. čp. 173, že M. Karel majitel domu čp. 412 vyházel 
na ulici různé střepy, plechy a smetí, které byly za jeho domem. 
Tím znečistil ulici natolik, že tam nemůže žádný s povozem jeti. 
1. 7. 1941 P. Jan čp. 5 a H. Jan čp. 121 hlásili ztrátu kachen. 
V podezření je kočovník J., který toho dne v obci stál a odjel smě-
rem k Vinoři. Uvědomil jsem čet. stanici Vinoř aby na J. dala pozor. 
18.7. 1941 Josef Ž. čp. 29N má před domem uskladněny cihly 
a hromadu hlíny aniž by žádal o povolení ku skládce. Na rybníku 
je 1 topol suchý a potřebuje odstranit. Bohumil Č. nechal do své 
novostavby která ještě nebyla kolaudována nastěhovat Jindřicha 
R. 4. 8. 1941 v 16 hod. jsem uzavřel Jaroslav K. ze Satalic který 
u Lid. domu v podnapilém stavu tropil výtržnost a rval se s děl-
nickou třídou pracující na stavbě. Večer byl propuštěn. V 16.10 
ztropil výtržnost před strážnicí Václav P. čp. 5 tím, že když pí. T. 
odepřela mu dáti cigarety že nemá počal nadávati a způsobil shluk 
lidí. Přítomný št. str. Kadlec jej vyzval aby se choval slušně ale ten 
počal se vysmívati i jemu s poznámkami, že není ve službě a že 
na něho nemá právo. Předvedl jej tudíž na strážnici a tam mezi 
dveřmi odepřel jíti dále. Musel býti vtažen násilím dovnitř. Byl 
po výslechu odveden na čet. stanici odkud bude předán soudu. 

Večer jej odvezl sanitním autem na Pankrác. 19. 8. 1941 v 17 
hod. dostavi se Václav P. čp. 123 společně s Ludvíkem M. čp. 123 
k jednání. M. vyhodil z kůlny Václavovi P. necky které na slunci 
se zkazili, ohrožuje jej že mu nábytek vyhodí na ulici a že do rána 
musí býti z bytu venku, jinak mu rozboří střechu nad bytem. Na 
strážnici Václavu P. počal nadávati tak, že jsem byl nucen jej vy-
kázati ze strážnice. Václava P. jsem odkázal na soukromou žalobu. 
28. 8. 1941 Pí. Antonie T. čp. 21 si ztěžuje na výrostkové z nou-
zova, že jí lezou do zahrady a trhají ovoce. V noci z 27 na 28/8 jí 
přelezli plot a zadrátovali dvéře aby nemohla ven. Vyslal jsem večer 
str. Korkána k zajištění výrostků kteří stále Antonii T. napadají. 
6. 9. 1941 D. Ladislav přivedl v 6 hod. ráno Johana H. z Kralup 
čp. 296 kterého přistihl ve své zahradě na ovoci. Ladislav D. žádal 
aby H. zapravil pokutu 50,- K což jmenovaný zapravil. 12.9. 1941 
ve 22 hod. přistihl jsem před hotelem Sládek Josefa U. z Čakovic 
čp. 98 při močení na ulici. Zaplatil 10,- K pokuty. 15. 9. 1941 
v 10 hod. hlásí Jitka K. z Měšic ztrátu zlatých hodinek s náramkem. 
V 11 hod. hlásí K. hodinář nález těchto a žádá nálezné 30- K. ve 
prospěch chudých. Ve 24 hod. převoz Ludmily P. čp. 519 do porod-
nice. 31. 10. 1941 pí. Albína H. a M. Marie čp. 121 a 30 vyhazuje 
smetí na ulici. Vyslal jsem k jednání nápravy str. Vařechu a na jeho 
zákrok obořila se Albína H. na něho, že je samé nařízení které si 
děláme sami a neuposlechla výzvy. 

OŽPD - Bílek

Osobní Satelitní Zabezpečení SIRIUS
Osobní komunikátor slouží pro lokalizaci dětí, starších osob, osob zdravotně postižených nebo zaměstnanců firem. 
Přesnou polohu, získanou z GPS (SIRIUS 101), nebo GPS-GPRS (SIRIUS 102) souřadnic, lze zobrazit kdykoliv a kdekoliv na světě 
prostřednictvím programu POSITREX www.positrex.cz, umístěného na páteřní síti internet nebo zadáním získaných GPS souřadnic 
do jiných mapových serverů (www.mapy.cz, www.google.com). 
Neoprávněné osoby nemají možnost monitorovat držitele komunikátoru. 
Vyhledat pohřešovanou, či osobu v nouzi (nehoda na komunikaci, v přírodě, atd.), může jen oprávněná osoba. Komunikátor vám 
může zachránit život v nepředvídatelných situacích.
Monitoring si můžete řídit sami, nebo můžete využít služeb ECCA. V případě poplachu jsme schopni „osobu“ lokalizovat během 
několika vteřin po celém světě. Díky komunikátoru přivoláme „osobě“ příslušnou pomoc. Jsme neustále ve spojení s IZS, policií 
ČR, městskou policií, zásahovou jednotkou, záchrannou službou, HZS, atd. 
V osobním komunikátoru lze přednastavit až tři čísla mobilních telefonů, ze kterých se lze na pozici dotázat prozvoněním, 
odesláním SMS zprávy nebo na která je poloha automaticky odesílána v případě stisku tlačítka SOS sledovanou osobou. 
Stisknutím SOS tlačítka osobní komunikátor rovněž naváže hlasové spojení na všechna přednastavená čísla. Do komunikátoru lze 
vložit vlastní SIM kartu jakéhokoli operátora.

Rozměry:  10 x 4,5 x 2 cm
Váha: 75 g
Pohotovostní stav: 100 hodin
Cena zařízení bez DPH: 5 680,- Kč s DPH 6 759,- Kč 
Vlastní SIM karta  0,- Kč

Pro zájemce, kteří chtějí využívat služeb ECCA:
SIM karta, pokud ji nevlastníte, aktivace a 
registrace do systému ECCA: 1 785,- Kč s DPH
Měsíční provozní náklady podle operátora: 190 - 300,- Kč

Bližší informace Vám podá, Richard Humeš, Olešnická 511/23, Praha 9 – Kbely
Mobil: 723 513 638, e-mail: richard.humes@volny.cz

Pronajmu
garáž ve Kbelích v lokalitě 1. sídliště, cena dohodou. 

Kontakt na telefonu 604814599
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Tipy na výlet
CESTA DO „RÁJE“
Nevíte, kam se vydat o víkendu do přírody, za poznáním, za sportem? Toto vše vám nabízí výlet do 
Kokořínského dolu. Přírodní rezervace Kokořínský důl se nachází v chráněné krajinné oblasti kou-
sek za Mělníkem, kam vás navedou místní ukazatele. Krajina Kokořínska má co nabídnout – láká 
návštěvníky zejména svou přírodní scenérií pískovcových skal, skalnatých roklí a labyrintů, zelených 

borových lesů, mohutných kopců, kli-
katících se údolí a kvetoucích luk, 
sadů a malebných vesniček. Je jen na 
vás, jakým dopravním prostředkem 
se sem dopravíte a zda dáte přednost 
pěší turistice či cykloturistice. Z vlaku 
vystoupíte v zastávce Lhotka u Mělní-
ka, kde prakticky začíná Kokořínský 
důl. Vydáte-li se na výlet autem, doporučuji zaparkovat na neplaceném 
parkovišti v Harasově. Posvačit můžete u pěkného odpočívadla přímo 
na břehu jezera s vyhlídkou na mohutné skalní útvary. V létě se zde dá 
i dobře koupat, je tu malá písečná pláž pro děti s pozvolným vstupem 
do vody. Odpočívat můžete na travnatém břehu jezera. 
Pokud jste si sem přijeli zasportovat, pokračujte dále na kole, projedete 
celým Kokořínským dolem až do Ráje. Je to vesnička, v jejímž středu 
je křižovatka turistických tras. Cestou se stihnete i kochat krásou zdejší 

přírody a malebných stavení umístěných uprostřed luk. Trasa je nenáročná, v délce cca 8 km, jen mírně stoupá a zvládnou ji i děti. 
Ale nepředbíhejme, nejprve z Harasova dojedete do vesničky Kokořínský Důl, kde je také několik parkovišť, ovšem už placených. 
To proto, že je to výchozí místo pro návštěvu hradu Kokořín. Pokud jste se rozhodli vyjet si za poznáním, je vhodné zaparkovat auto 
přímo zde a navštívit hrad Kokořín. Hrad stojí na pískovcovém ostrohu 
nad Kokořínským dolem. Kokořín postavil po r. 1320 pravděpodobně 
pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé, jeden z nejmocnějších pánů 
v Čechách. Hrad má otevřeno od května do září denně mimo pondělí 
od 9 do 12 hod a od 13 do 15 hod.
Vydáte-li se dále Kokořínským dolem, za Hlučovem narazíte na rozcestí 
turistických tras. I zde je malé parkoviště, odkud se můžete vydat po 
modré značce na velice pěknou pěší výpravu na „Pokličky“ – jsou to 
pískovcové sloupy s tzv. poklicemi. Vznikaly tak, že při zvětrávání 
jednotlivých pískovcových bloků erozi lépe odolávaly horní vrstvy 
železitého pískovce než spodní měkčí polohy s příměsí jílu. Tím vznikal 
hřibovitý tvar s pevným kloboukem posazeným na mnohem užší noze. 
Nejmohutnější z nich se nazývá Poklička, stojí jako první při výstupu po 
dřevěných schodech a její klobouk má rozměry 6 x 5 x 1,5 m. Celková 
výška nohy i s kloboukem je 12 m. Z vrcholku je velice pěkný rozhled 
do údolí a budete-li pokračovat po modré turistické značce, můžete si 
udělat výšlap na další skalní útvary, jako např. Obří hlava a Žába, Faraon a další. Kdo se chystá dojet na kole až do Ráje, pokračuje 
silničkou malebným údolím přes Vojtěchov okolo velké tůně obklopené rákosím. Potok Pšovka, který protéká celým údolím, vytváří 
několik tůní s bohatou vodní květenou (pozornost upoutají zejména rozkvetlé lekníny). Nejznámější jsou tůně Harasovská, Podhradská, 
Hlučovská a Vojtěchovská. Ani se nenadějete, a už jste v Ráji. Ale zde cesta nekončí, naopak, je tu velký rozcestník a záleží na vás, 

kolik máte ještě sil a času, zda se vydáte na hrad Houska nebo jen do 
blízkého Bludiště. Před další cestou, nebo i jen zpáteční, se můžete 
posilnit v místní stylové restauraci. Kdo má odvahu projít se Bludištěm, 
vystoupá po silnici nebo pěší stezkou po žluté trase téměř až na vrcholek 
skal. Tady konečně vstoupí do skalního Bludiště, které plnohodnotně 
dostojí svému názvu a skutečně se zde ve spleti skalních chodeb, roklí 
a soutěsek dá zabloudit. Pokud se ovšem držíte značení, tak nakonec 
z Bludiště zdárně vystoupáte opět k silnici. Prohlídka skalního Bludiště 
je možná ovšem pouze pěšky, kola musíte zaparkovat u nějakého 
toho stromu a věřit, že se z Bludiště vymotáte a kola najdete. K autu 
zaparkovanému u Harasova se nejlépe dostanete stejnou cestou zpět 
Kokořínským dolem nebo přes městečka Mšeno a Kanina. 
Mnoho šťastných kilometrů v nohách vám při projížďkách a procház-
kách chráněnou krajinnou oblastí Kokořínska přeje 

Ing. Ivana Prajerová
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(pokračování z předminulého čísla)

Vzduchoplavba III.
Jest pochopitelno, že používání balonů 
upoutaných hned dalo vzniknouti i myš-
lence, balony tyto zničiti pomocí vhodných 
zbraní střelných. Projektil pušky, tedy malé 
ráže  neukázal se balonu příliš nebezpečný, 
protože obal buď se vůbec nepoškodil, 
anebo utrpěl pouze nepatrné trhliny, které 
jej neučinily neschopným udržeti se ve 
vzduchu. Proto sestrojena ihned různými 
továrnami děla, která by pomocí projektilů 
výbušných anebo zápalných balon úplně 
zničila. Z té příčiny nastala nyní značná 
soutěž v zdokonalení jak látky balonové tak 
i konstrukci ničících prostředků. Hlavním 
požadavkem ochrany zůstane však asi i na-
dále možnost, uniknouti střelám do značné 
výše a vzdálenosti.
Místo upoutaného balonu používá se no-
vější doby také draků observačních, které 
jsou dosti způsobilé udržeti za příznivého 
větru člověka ve výši. Nicméně nezdá se 
míti drak veliké budoucnosti v tom směru 
a sloužiti bude spíše k pojetí meteorolo-
gických nástrojů a k samočinnému regis-
trování záznamů ve značných výškách. 
U draků observačních anebo registrujících 
osvědčil se dosud nejlépe typ, sestavený 
Australcem Hargavem, který upomíná na 
původní čínský tvar komorový, dle něhož 
ostatně stavěny s počátku i některé typy 
aeroplánů.
Nezvyklý pohled s balonu vzbuditi musil 
přání, zachytit úchvatný obraz s ptačí per-
spektivy a předvésti jej i jiným. Tím byl 
dán podnět k fotografování krajin s balo-
nů. Ale i po stránce válečnictví přikládán 
fotografickým snímkům toho druhu velký 
význam. Rozumně uváženo, nelze věci upří-
ti jistý pokrok, ale netřeba také důležitost 
její přeceňovati. Nehledě k náhradě, kterou 
poskytují dnes dobré mapy, podává foto-
grafie s balonu, zejména s velkých výšek, 
přece jen obraz příliš povšechný, nejasný 
a nejsou příkladně dobře k rozeznání mělké 
rokle, malé návrší anebo umělý násep, tedy 
vesměs předměty důležité pro vojenské 
posuzování terrainu. Různé osvětlení podá 
tudíž i různý snímek a tím vznikne možnost 
omylu. Pro rekognoskování terrainu vykoná 
lepší služby rychlý aeroplán, budou-li pod-
mínky jen poněkud příznivé.
Dobré služby mohla by balonová foto-
grafie poskytnouti na příklad i na cestách 
výzkumných, ačkoliv vyhlídka na úspěch 
zůstává i zde relativní, jsou podmíněna 
různými okolnostmi, které nedají se předem 
stanoviti.
Myšlenka plavby vzduchem záhy zmohut-

něla. Vidíme, že v prvních dnech svého 
zrození stal se balon nejen hledanou hříč-
kou, ale zároveň i pobídkou myslících lidí, 
kteří se snažili, dáti jeho upotřebení seriosní 
směr. Byl to prozatím balon tvaru kulo-
vitého anebo poněkud odchylného, jaký 
až dosud, ovšem s různým zdokonalením 
používán jest k plavbám sportovním anebo 
vědeckým. Náplň zahřátým vzduchem záhy 
ustoupila vodíku a svítiplynu, a to hlavně 
proto, aby se docílilo větší nosnosti balonu. 
Únosnost svítiplynu na každý krychlový 
metr obsahu náplně asi 0,65 až 0,7 kg; 
kdežto krychlový metr vodíku má asi 1,0 až 
1,2 kg únosnosti, což ovšem záleží hlavně 
na čistotě plynu a počasí.
Byť i s balonem kulovitým podnikány byly 
někdy dosti odvážné a zajímavé plavby 
(Andréův pokus, dosíci severní točny), 
přece jen záhy byly pociťovány i jeho 
nedostatky. V pravdě byl pouhou hříčkou 
i nejmírnějšího vánku a při větším větru 
unesen prostě
tam, kam tomu náhoda chtěla, a to někdy 
způsobem nebezpečným i životům lidským. 
S hrůzou čteme o nebezpečné plavbě fran-
couzského balonu Géant, který octnul se 
za bouře až v Hanoversku a smýkán byl 
i s cestujícími po zemi. Vzpomínáme plav-
by Duroufovy a jeho manželky, kteří oba 
v balonu „Tricolore“ vlečeni byli vlnami 
Severního moře. Vidíme v duchu Sivela 
nad hladinou mořskou v situaci zoufalé. 
Někdy zachován život lidský náhodou, 
jindy utracen beze stopy. Zbytky látky 
obalové jednoho z balonů, vypuštěných 
z obléhané Paříže r. 1871, nalezeny byly 
v kapské kolonii Jižní Afriky!
Bylať tedy již s počátku odůvodněná snaha, 
učiniti balon poslušným lidskému přání, 
učiniti jej řiditelným. Ale nemůže překva-
piti, že první pokusy toho druhu provázeny 
byly jen velice skromným výsledkem.
Sledujíce prameny, které o tom existují, 
můžeme se jen stručně zmíniti o některých 
případech zvláště pozoruhodných.
Již na samém počátku aeronautiky fran-
couzské pokoušel se známý Blanchard 
a s ním mnozí jiní o řiditelnost balonu 
způsobem více méně neúčelným anebo 
dobrodružným. Roku 1784 sestrojen aka-
demií v Dijonu balon kulovitý a opatřen 
vesly a plachtami. Dne 25. února za vedení 
fysika Guytona de Morveau a Virlyho balon 
se vznesl, ale účinek řízení se neobjevil.
Vyskytly se i balony tvaru obdélného, opat-
řené vesly, avšak výsledku nedocíleno anebo 
k provedení vůbec ani nedošlo. Balon toho 
druhu navrhnul příkladně Lenoox. Teprve 
později připadli někteří na používání vrtule, 
po způsobu šroubu vodního. Tak sestrojil 

1850 Julien HENSONŮV AEROPLÁN 
Z ROKU 1848. Předchůdce dnešního ae-
roplánu měl typ jednoplošníku.

Tyto plavby francouzské tvoří tudíž nový 
mezník v historii aeronautiky, neboť ozna-
čují počátek oné doby, kdy řiditelný balon 
zdokonaluje se na základě vědeckém tak 
dalece, pokud to jeho passivní povaha 
k ovzduší vůbec dovoluje.
I projekty letadel staly se nyní častějšími. 
Abstrahujeme-li od různých hříček, mů-
žeme říci, že to byly prvky, ano základní 
konstrukce dnešních aeroplánů, jež hlavně 

model podlouhlého balonu, opatřil dvěma 
šrouby a hodinovým strojem. Model prý 
ukazoval zřejmý účinek obou šroubů, 
ovšem jen při bezvětří.
Mnohem pozoruhodnějším jsou skutečné 
pokusy s balonem řiditelným, které konal 
r. 1852 Henry Giffard, používaje při tom 
parního stroje jako motoru. Dosáhl při bez-
větří 2 až 3 m rychlosti za vteřinu.
Roku 1870 - 71 při obležení Paříže obdr-
žel inženýr Dupuy de Lome rozkaz vlády, 
sestrojiti řiditelný balon. Roku 1872 sku-
tečně balon sestaven a konán pokus. Místo 
umělého motoru opatřiti mělo pohyb vrtule 
několik lidí. Výsledek byl tak nepatrný, že 
od dalšího upuštěno.
Na začátku let sedmdesátých objevil se 
projekt inženýra Pavla Haenleina. Balon 
byl válcovitý, měl vrtuli a plynový motor. 
Účinek šroubu byl patrný, ale následkem 
finančních nesnází z dalšího sešlo.
Rok 1883 přináší zajímavé pokusy, které 
koná ve Francii Gaston Tissandier. Balon 
tvaru podlouhlého opatřen elektromotorem. 
Účinek vrtule byl pouze nepatrný. Za to 
rozrušily touž dobou konané pokusy Krebs-
Renardovy. Balon tvaru ryby hnán taktéž 
motorem elektrickým a vrátil se několikráte 
na své stanoviště.
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zabývaly vynálezce letadel v předešlém 
věku. I kopie ptáka se vyskytla, ale její 
upotřebení nemá naděje na úspěch. Pták 
pracuje instinktivně a přizpůsobuje se 
v nesčetných variacích změnám prostředí 
vzduchového. Toho mechanism umělý 
nikdy nedocílí, protože může býti sestaven 
sice geniálně, ale vždy scházeti mu bude 
impulsivní aktivita živé bytosti. Předchůdce 
dnešního aeroplánu sestrojil již Henson 
r. 1848 v menším modelu a sice jako jedno-
plošník. Pokusy s menšími modely letadel 

konaly se již v první polovici devatenáctého 
století, většina jich však provedena v polo-
vici druhé téhož století a uvedeny jsou zde 
některé z nich, zejména aparáty, provedené 
ve velkém měřítku a opatřené motory. 
Roku 1867 Stringfellow konstruoval model 
trojplošníku, který podobá se dnešnímu 
dvojplošníku Wrightovu i co do použití 
obou vrtulí. Zmíniti se nutno též o projektu 
H. Maxima z roku 1894. Byl to aeroplán se 
řadou ploch nad sebou položených, hnaný 
parním strojem. Pokusy ukázaly, že aparát 
je příliš těžký, a nevedly k výsledku pozo-
ruhodnému.
-Pokračování příště-

SezNet

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. 
Termíny přistavení :
- dne 29.07.08  od 9,00  do 11,30 hod.
- dne 26.08.08  od 12,30  do 15,00 hod.
- dne 23.09.08  od 9,00  do 11,30 hod. 
- dne 21.10.08  od 12,30  do 15,00 hod.
- dne 18.11.08  od 9,00  do 11,30 hod.
- dne 16.12.08  od 12,30  do 15,00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 
VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, 
a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha – Kbely, 
Semilská 43/1. 
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinnou spo-
lečností Prometheus, energetické služby, s.r.o. a městským 
úřadem v Praze – Kbelích nabízí odběratelům zemního plynu 
novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“ , jejímž 
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské 

plynárenské, a.s. mohou vyřídit zále žitosti, související 
s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst 
v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.) 
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267175174 a 267175202
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Kbely chrání nejslabší 
aneb týden prevence

Z dlouhodobých statistik již delší čas vyplývá, že nejrizikovějším 
obdobím roku je období prázdnin a dovolených. Možná je to 
změna zaběhnutého životního stylu, možná je to větším objemem 
počtu lidí přesunujících se z místa na místo, ale faktem zůstává, že 
prázdniny a dovolené jsou rajským časem pro zloděje, podvodníky 
a jiné kriminální živly.

Právě s tím faktem se rozhodla něco učinit Bezpečnostní komise 
Rady MČ Praha 19, když pro Kbely vyhlásila týden před prázdni-
nami, tzv. týdnem prevence. 

V rámci týdne prevence proběhla na základě dohody Bezpečnostní 
komise s Městskou policií hl. m. Prahy série preventivních besed. 
Nebylo těžké určit, komu by se měly besedy nejvíce věnovat, 
jelikož je obecně známou věcí, že předmětem útoku pachatelů 
trestné činnosti se stávají právě ti nejslabší, kteří se nejméně mohou 
bránit, a proto se besedy soustředily právě na nejrizikovější skupiny 
obyvatel, kterými jsou senioři a děti. 

Policejní lektoři si prvořadě kladli za cíl upozornit seniory a mlá-
dež v rámci školních a dalších besed na různá nebezpečí, která se 
před nimi v prázdninovém čase mohou objevit, ale věnovali se 
i bezpečnosti v dopravě a domácnosti.

Besedy byly zaměřeny i na bezpečnost dětí v dopravě

Pro seniory byla beseda nejen příjemným zpestřením, ale hlavně 
zdrojem informací

Přátelé, nedávejme šanci zločinu!

Letos 20 srpna by se dožil 80 let 

pan Václav Mühldorf. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu 

s manželkou Evou a její rodinou.

Besedy se těšily velkému zájmu a zúčastnilo se jich v konečném 
součtu více jak 200 lidí převážně ze Kbel a okolí, kteří po skončení 
těchto besed obdrželi na upomínku velmi praktické dárky, které 
zvýší bezpečnost jich samotných i jím blízkých.

Tak to byl týden prevence ve Kbelích, přičemž na základě jeho 
dopadů na bezpečnost v MČ Praha 19, které budou v poprázdni-
novém čase vyhodnoceny v rámci Bezpečnostní komise Rady MČ 
Praha 19, bude zvažováno rozšíření působení takovýchto projektů 
a zvyšování bezpečnosti kbelských občanů. 

Bc. Martin Hrubčík 
bezpečnostní ředitel

ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 197 00
Tel: 284 08 08 31, email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz
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