Historie a hysterie kolem odběru vody ze studní
K datu 1.1.1955 nabyl účinnosti
zákon č. 11/1955 Sb., který uznal
odběry vod ze studní jako povolené.
Přijetím zákona č. 20/2004 Sb. (euronovela vodního zákona č. 254/2001
Sb.) byla omezena časová platnost
povolení k odběrům podzemních vod
do 31.12.2007 s výjimkou odběrů ze
studní sloužících k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou.
Z ustanovení vodního zákona vyplývá, že ten, kdo má povolení k odběru a nevztahuje se na něho výjimka,
pak může do 1.7.2007 požádat na
příslušném vodoprávním úřadě o jeho
prodloužení (týká se podnikatelských
subjektů, majitelů studní s vodovodem
k více odběratelům). Toliko k platné
legislativě, týkající se povolení odběrů
podzemních vod ze studní.
Z právní legislativy vyplývá, že
povolení k odběru vod ze studní
nepotřebují:
a) majitelé studní pro individuální
potřebu domácností (např. pití, zalévání zahrady atd.), jejichž studna
byla vybudována před 1.1.1955.
b) majitelé studní pro individuální
potřebu domácnosti, jejichž studna
byla vybudována po 1.1.1955 a povolení k odběru obdrželi a mohou
doložit jeho vydání.
c) majitelé studní, kteří podzemní
vodu neodebírají (příklad: fyzická
osoba má na zahradě studnu, kterou
k odběru podzemní vody vůbec nepoužívá a používat nehodlá).
Z výše uvedeného vyplývá, že ostatní majitelé studní povolení k odběru
vod potřebují. Není však zákonem
stanovena lhůta, ke které by byly
nepovolené odběry osvobozeny od
pokuty. Vodoprávní úřad může pokutu udělit již nyní, ale při stanovení
pokuty posuzuje míru zavinění a nemusí udělit žádnou pokutu, pokud
postačí domluva (vztahuje se pouze
na fyzické nepodnikající osoby dle
zákona o přestupcích). Vzhledem k

šíři problematiky doporučuji majitelům studní navštívit webové stránky
Ministerstva zemědělství www.zanikpovoleni.cz, kde najdete odpovědi
na dotazy, možnosti řešení a formuláře, případně využít bezplatné
infolinky Ministerstva zemědělství
tel. č. 800 101 197.
Na základě nepřesných informací z

některých médií propukla mezi občany panika a vodoprávní úřady po
celé České republice jsou zahlceny
neustálými dotazy občanů.
Často kladené dotazy s odpovědí
vodoprávního úřadu
1. Jsem fyzická osoba nepodnikající
a mám u své nemovitosti studnu
postavenou někdy kolem roku 1925.
Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze
studny vybudované před 1.1.1955 se
považuje za povolený, pokud byla
studna prokazatelně zřízena před
tímto datem a zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení
odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou
(tzn. např. k vaření, splachování WC,
zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr
za povolený i po 1.1.2008 a o žádné

Informace nejen pro seniory
Pro každého člověka patří pocit
bezpečí mezi nejzákladnější lidské
potřeby a na druhé straně strach
z kriminality na první místo mezi
obavami. Chybí-li pocit bezpečí
dlouhodobě, výrazně se znehodnocuje život každého z nás. Obyvatelé
Prahy jsou v tomto ohledu na tom
ještě více znevýhodněni oproti obyvatelům ostatních měst. Anonymita
velkoměsta přitahuje různá individua, která nepřijela obdivovat krásy
Prahy. Mezi nejohroženější skupiny
naší společnosti patří senioři. Pro
jejich mnohdy osamocený způsob života, naivitu, důvěřivost a často také
neinformovanost se je vybírají za cíl
různí podvodníci a zloději.
Rady pro bezpečný domov.
Na jmenovku uvádějte jméno v
množném čísle. Nechcete-li reklamní tiskoviny, opatřete svou schránku
touto informací. Přeplněná schránka
zloději mnohé napoví. Zabezpečte
své dveře panoramatickým kukátkem a nějakým zabezpečovacím
prvkem - řetízkem, bezpečnostním
zámkem. Buďte opatrní na různé
podomní prodejce. Pokud s nimi
chcete jednat, nikdy u toho nebuďte
sami. Do svého bytu nepouštějte
nikoho cizího. Požádá-li Vás někdo
o pomoc, lze to udělat i přes dveře.
Přijde-li k Vám někdo v tzv. úřední
věci, např: pracovnice sociálního
odboru kvůli důchodu, pracovník
rozvodných závodů kvůli přeplatku
za elektřinu, či zástupce správce
nemovitosti kvůli nájmu, buďte
obzvláště opatrní!. Podvodníci se
rádi za tyto pracovníky vydávají v
úmyslu dostat se do bytu a připravit
Vás o peníze a cennosti. Neznáte-li
dotyčného člověka osobně, snažte si
to ověřit telefonicky. Doporučujeme
nemít doma větší množství peněz či
cenností, vhodnější je jejich uložení v
některém peněžním ústavu.

Opouštíte byt, pozor na krádeže!
---Ještě dříve, než opustíte byt,
uzavřete okna, a to i v případě, že
odcházíte na krátkou dobu. Vždy
byt uzamkněte. Dobře zvažte, jaké si
vezmete zavazadlo a kam si dáte peněženku, telefon a další cenné věci.
Pánům rozhodně nedoporučujeme
ukládat peněženku do zadní kapsy
kalhot, vhodnější jsou vnitřní kapsy
kabátů či bund. K dámě samozřejmě patří kabelka. Velmi často však
dochází ke krádežím věcí z kabelek
nebo celých kabelek. Místo toho
zkuste použít tzv. ledvinku, tuto
taštičku mějte pod oblečením a na
nákupy si pořiďte tašku na kolečkách. Naše statistiky ukazují, že se
zlodějům nechce prchat s taškami na
kolečkách narozdíl od tašek či kabelek, které může ukrýt pod oblečení
apod. Potřebujete-li vybrat peníze na
poště či v bance, požádejte nějakou
blízkou osobu, ať Vás doprovodí. Při
cestách dopravními prostředky dávejte pozor především při nastupování a vystupování, to jsou situace,
kdy jsou cestující nejčastěji okradeni.
Krádeže v dopravních prostředcích
a krádeže v nákupních centrech
tvoří v našich statistikách bohužel
významnou položku. Při nákupu se
vyvarujte odkládání svých věcí do
nákupního vozíku. Kabelka přikrytá
Vaší bundou skutečně není v bezpečí. Na tento omyl již doplatilo mnoho
nakupujících. Při zkoušení zboží se
dobře rozmyslete, zda své věci odložíte a kam. V restauraci či cukrárně
se zloději vyskytují také, krádeže kabelek nebo věcí z kabelek zavěšených
na opěradlech židlí jsou překvapením pro poškozeného, nikoliv pro
policistu. Peněženka z kapsy kabátu
zavěšeného na opěradle židle zmizí
rukou zloděje opravdu jak mávnutím
kouzelného proutku.

nové povolení není třeba žádat. Není
podstatné, zda se jedná o zásobování
domácnosti v místě trvalého bydlení
nebo jinde, např. v místě rekreační
chaty či chalupy.
2. Jak mám doložit, že studna byla
vybudovaná před 1.1.1955?
Zjednodušeně lze říci, že k doložení
stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u
které je studna
umístěna. Jako
v každém jiném
řízení je možné
k provedení důkazů užít všech
důkazních prost řed k ů, k teré
jsou vhodné ke
zjištění stav u
věci (tj. prokázání stáří studny)
a které nejsou
získá ny nebo
provedeny v rozporu s právními
p ř e d p i s y. J d e
např. o listiny či svědeckou výpověď.
3. Jsem fyzická osoba nepodnikající
a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení
k odběru vody nemám. Mám o něco
žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny
vybudované po 1.1.1955 lze pouze na
základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a
povolení nebylo vydáno, je nezbytné
co nejdříve o vydání povolení požádat
příslušný vodoprávní úřad.
4. Jsem fyzická osoba nepodnikající
a mám u své nemovitosti studnu
postavenou v roce 1995. Vše mám
řádně povoleno – musím žádat o
nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr
Podvodníci a jejich finty. Podvody
jsou druhem trestné činnosti, která
se stále vyvíjí. Podvodníci hledají
stále nové a nové způsoby, jak se obohatit na úkor někoho jiného. Jejich
obětí se stávají většinou lidé dobrosrdeční, důvěřiví, naivní a především
neinformovaní. Na veřejnosti se podvodníci většinou snaží útočit na city.
Zastaví Vás na ulici a líčí svůj příběh,
např. že byli okradení a potřebují
půjčit na vlak či autobus. Dále že havarovali a nutně potřebují peníze na
odtah či opravu vozidla. V mnohých
případech se přitom ohánějí jménem
Vašich vnoučat či příbuzných. V některých případech i nabízejí věci do
zástavy, jejich hodnota je většinou
minimální. Do Vašich domovů se
podvodníci snaží proniknout též s
pomocí různých letáků, nabízejících
různé výhry v soutěžích, do kterých
jste se nikdy nepřihlásili. K převzetí
výhry většinou stačí někam zatelefonovat a to bývá většinou problém.
Můžete se dostat až k nějaké drobné
výhře, následný účet za telefon Vám
potom vyrazí dech. Další jsou podvody s předáváním výhry, kdy Vám
někdo sdělí, že jste vyhráli v nějaké
soutěži, a zamává Vám před očima
5000 bankovkou s tím, že jste vyhráli
2000 korun, a proto musíte ještě rozměnit. Přitom využije situace k odcizení peněz z Vaší peněženky či Vám
dá falešnou bankovku. Takto bych
mohl pokračovat dále a dále.
Policie se snaží informace předat
seniorům různými způsoby: vydáváním informačních letáků, články v
tisku, přednáškami. Narozdíl od školáků se k seniorům policisté dostávají
těžko a informovanost není taková,
jak bychom si přáli. Jste-li tedy sdružením seniorů a máte zájem ve své
klubovně přivítat policistu, který Vám
shora uvedené věci obsáhleji přednese
a odpoví na Vaše případné dotazy,
pak se obraťte na preventivní skupinu
Policie ČR na č. 974825281,4,5 nebo
e-mailem na tiskpha@mvcr.cz.

určený pro individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou. Za odběr
podzemní vody ze zdroje určeného
pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje
odběr podzemní vody, u něhož je
účelem nakládání s vodami odběr
vody pro zásobování domácnosti
pitnou vodou nebo je použita jiná
formulace vyjadřující tento účel
(uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom
podstatné, zda se jedná o zásobování
domácnosti v místě trvalého bydlení
nebo jinde, např. v místě rekreační
chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná
o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.
5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí
se považuje hydrogeolog podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Českém geologickém
úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Jeho vyjádření je podkladem vydání
povolení k odběru podzemní vody,
pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak.
Doporučuje se proto před podáním
žádosti konzultovat tuto otázku s
příslušným vodoprávním úřadem.
6. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno?
Řízení o vydání povolení k odběru
podzemní vody, k odběru povrchové
vody ani řízení o vydání povolení k
vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.
7. Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě
studnu, kterou vůbec nevyužívám?
Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten,
kdo podzemní vodu skutečně odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a
studnu nikam nenahlašujete.

Výměna ŘP
Vážení spoluobčané, na základě
oznámení z Ministerstva dopravy
Vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných
od 1. července 1964 do 31. prosince
1993. Výměna je osvobozena od
správního poplatku.

Výměnu můžete provést na příslušném pracovišti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností nebo
magistrátu města na území ČR (dle
místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu). V případě občanů
nejen Prahy 16, ale i všech Pražanů
je to na adrese Magistrátu hl. m.
Prahy - Jungmannova 35/29. Pro
vystavení nového řidičského průkazu si sebou vezměte platný doklad
totožnosti (občanský průkaz, pas),
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5
cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Lhůta pro převzetí nového
řidičského osvědčení je zpravidla
do 15 až 20 dní, a to dle aktuálního
počtu žádostí. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva
dopravy – www.mdcr.cz, na úřední
desce obecního úřadu, případně na
dopravně správních agendách vydávajícího úřadu dle místa trvalého
pobytu držitele řidičského průkazu.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských
průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze
opomenout, že řízením vozidla bez
platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku.
Proto prosím, s výměnou řidičských
průkazů za nové neotálejte!

Odbor sociální a zdravotní při ÚMČ
Praha 16 žádá občany, kteří si požádali
o novou sociální dávku - příspěvek na
péči, o trpělivost. Vzhledem k velkému
počtu žadatelů dochází k časové prodlevě při zpracování podkladů. Pokud bude
příspěvek lékařskou komisí přiznán, dostane žadatel příspěvek na péči od měsíce, kdy žádost na sociální odbor podal.
Upozorňujeme občany narozené po
1.1.1936, kteří mají dosud v držení občanské průkazy bez strojově čitelné zóny
vydané do 31.12.1998, s vyznačenou
dobou platnosti delší než 31.12.2007, že
pl at no s t t ě c ht o ob č a n s k ýc h pr ůkazů končí dne 31.12.2007. Občané
jsou povinni požádat o výměnu těchto
občanských průkazů nejpozději do
30.11.2007. K vyplněné žádosti o vydání občanského průkazu předložte
občanský průkaz, rodný list, doklad
o rodinném stavu – oddací list, úmrtní
list partnera, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, vysokoškolské
diplomy pro zapsání titulů a vědeckých
hodností, jednu fotografii (současná podoba občana v čelném pohledu).
V rámci pietního aktu a připomenutí
Květnového povstání českéh lidu
v roce 1945 a Dne vítězství bude 5.
května od 9,00 hod. položen zástupci
samosprávy Městské části Praha 16 věnec v parku na nám. Osvoboditelů u pomníku padlých radotínských občanů z I.
a II. světové války.
Úř a d m ě s t s k é č á s t i P r a h a 16 ,
Václava Balého 23, Praha 5 - Radotín
vyhlašuje výběrobvé řízení na obsazení místa vedoucího živnostenského
odboru. Úplné znění na stránkách
www.mcpraha16.cz v odkazu Úřad
MČ/volná místa. Bližší informace na tel.
234128202 pí. Štěrbová.

