25. a 26. ledna 2013.

Volby prezidenta České republiky
vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím z 1. října 2012, které bylo zveřejněno a rozesláno ve Sbírce
zákonů 3.10.2012. První kolo se uskuteční 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo

Za den vyhlášení voleb je považován, podle § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů, 3. říjen 2012, tj. den, kdy bylo rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR (dále také jen
„Senát“) publikováno ve Sbírce zákonů v částce 119 pod č. 322/2012 Sb.
Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb upravuje zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (dále také jen „Zákon“).
Volby prezidenta republiky se konají ve dvou dnech, v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden
územní obvod. Ve správním obvodu Praha 16, stejně tak jako na celém území ČR, proběhne volba prezidenta ve stálých volebních okrscích a v samostatných volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona (zákon o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění).
KANDIDÁTI
Prezidentem republiky může být zvolen státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta
republiky dosáhl věku nejméně 40 let a není zbaven způsobilosti k právním úkonům. Nikdo nemůže být zvolen
více než dvakrát za sebou (čl. 57 Ústavy České republiky a § 5 Zákona). Kandidátní listinu může podat nejméně
dvacet poslanců nebo deset senátorů anebo státní občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho
návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky, tj. státními občany České
republiky, kteří alespoň druhý den volby prezidenta republiky dosáhli věku 18 let. Navrhující poslanci, navrhující
senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze jednu kandidátní listinu. Kandidát může být uveden pouze na
jedné kandidátní listině.
23. listopadu 2012 byli zaregistrováni níže uvedení kandidáti na funkci prezidenta České republiky (uvedeni v pořadí tak, jak je uveřejnilo Ministerstvo v nitra na svých internetových stránkách,
viz http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-kandidatech-kteri-ve-volbe-prezidenta-republiky-kandiduji.aspx):
»
»
»
»
»
»
»
»

Jiří Dienstbier, muž, 43 let, právník a senátor, Praha, člen České strany sociálně demokratické, navržen senátory,
Ing. Jan Fischer, CSc., muž, 62 let, viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Praha, bez politické
příslušnosti, navržen navrhujícím občanem,
Taťana Fischerová, žena, 65 let, herečka a politička, Praha, členka Klíčového hnutí, navržena navrhujícím
občanem,
Prof. JUDr. Vladimír Franz, muž, 53 let, vysokoškolský profesor, hudební skladatel a malíř, Praha, bez politické
příslušnosti, navržen navrhujícím občanem,
MUDr. Zuzana Roithová, MBA, žena, 59 let, poslankyně Evropského parlamentu, Dvory nad Lužnicí, členka
Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, navržena navrhujícím občanem,
Karel Schwarzenberg, muž, 75 let, ministr zahraničních věcí, poslanec, Sýkořice, člen TOP 09, navržen poslanci,
MUDr. Přemysl Sobotka, muž, 68 let, senátor, 1. místopředseda Senátu PČR, Liberec, člen Občanské demokratické strany, navržen poslanci,
Ing. Miloš Zeman, muž, 68 let, prognostik, Praha, člen Strany Práv Občanů ZEMANOVCI, navržen
navrhujícím občanem.

HLASOVÁNÍ
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně18 let. Ve druhém kole může volit i občan České
republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Vydaný voličský průkaz opravňuje ve dnech prezidentských voleb k volbě v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky. O vydání voličského průkazu bylo možno a lze podat žádost osobně, písemným podáním nebo elektronicky podepsanou zaručeným elektronickým podpisem již ode dne vyhlášení voleb předsedou
Senátu. Při zaslání žádosti, ať už v elektronické či písemné podobě, je třeba tuto žádost doručit nejpozději 7 dní
přede dnem konání volby. Písemnou žádost lze podat nejpozději do pátku 4.1.2013, osobně lze žádat o vydání
voličského průkazu až do středy 9.1.2013 do 16.00 hod. Po této době se uzavírají volební seznamy a nelze tudíž
po této době o voličský průkaz žádat. Teprve 15 dnů před konáním voleb, tj. od 27.12.2012, může úřad voličský
průkaz žadateli vydat. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání
totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém
hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,

Novela stavebního zákona
Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu nabude
účinnosti 1. ledna 2013 (ve Sbírce zákonů
vyšla 22.10.2012 pod číslem 350/2012 Sb.).
Nedochází tím však ke změně koncepce platného zákona. Vzhledem k tomu,
že po dobu účinnosti stavebního zákona
(od 1.1.2007) docházelo k určitým aplikačním a interpretačním problémům, pokouší
se novela tyto problémy vyřešit. Zohledňuje
rovněž judikaturu Nejvyššího správního soudu, zejména v oblasti územního plánování,
zjednodušuje a zkracuje postup pořizování
územních plánů a naopak rozšiřuje možnost
účasti veřejnosti při územním plánování.
Velmi stručně k některým změnám.
V územním řízení dochází ke změně v jeho průběhu, dosud bylo v každém povinně
nařizováno veřejné ústní jednání. Po účinnosti novely budou veřejná ústní jednání
nařizována pouze u záměrů umisťovaných
v území, v nichž nebyl vydán územní plán,
anebo v případech záměrů posuzovaných ve
zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí.
Rozšiřuje se okruh stavebních záměrů,
které při dodržení zákonných podmínek nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území, ani územní
souhlas. K tomuto je však nutno poznamenat,
že stavební záměry, které ač nepodléhají režimu stavebního zákona, musí splňovat podmínky stanovené jinými právními předpisy,
např. územním plánem a obecnými technickými požadavky na výstavbu.
V části stavebního řádu dochází k rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (např. o nadzemní
a podzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní
nebo distribuční soustavy plynu, vedení sítí
veřejného osvětlení a další).
Podle nového nařízení již u žádného
úkonu nebude platit ustanovení o udělení

konkludentního souhlasu, tedy souhlasu
„mlčky“ po uplynutí určité zákonné doby.
Ohlášení, změna užívání stavby, užívání
stavby, odstranění stavby bude možno realizovat pouze na základě písemného souhlasu
stavebního úřadu, případně na základě rozhodnutí podle stavebního zákona.
Jelikož dosavadní právní úprava přinášela
řadu problémů ve zkrácených stavebních řízeních, zpřísnila novela možnosti posouzení
stavby autorizovaným inspektorem.
Novelou stavebního zákona dochází
rovněž ke změně některých dalších zákonů
(o požární ochraně, o posuzování vlivů
na životní prostředí, o dani z nemovitosti,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
o zeměměřictví, o ochraně přírody a krajiny,
o hlavním městě Praze, o oceňování majetku, horní zákon, atomový zákon, energetický
zákon, vodní zákon). Významnou změnou
souvisejících zákonů je novela zákona
o správních poplatcích, ve kterém dochází
ke zvýšení sazeb za vydání rozhodnutí podle
stavebního zákona a současně zavádí i nové
správní poplatky za úkony stavebních úřadů
dosud nezpoplatněné, např. územní souhlas, ohlášení stavebního záměru, výjimka
z obecných technických požadavků.
Do konce letošního roku by měly být
ještě znovelizovány některé prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, např. vyhláška č. 503/2006 Sb. a vyhláška č. 499/2006 Sb.
Jednou ze změn v těchto vyhláškách bude
stanovení jednoho formuláře pro společné
územní a stavební řízení a jedné dokumentace pro toto společné řízení.
Je vhodné, aby všichni stavebníci konzultovali své záměry na místně příslušném
stavebním úřadě, kde budou podrobně
seznámeni, jakým způsobem bude záměr
povolován a jaké náležitosti je potřeba k žádosti doložit.

a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra. Hlasovací lístky jsou starostou
obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (8.1.2013). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se
rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat
a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb konaném ve dnech 11. a 12. ledna 2013 nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat za 14 dnů,
tzn. 25. a 26. ledna 2013, druhé kolo. V tom kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na
prvních dvou místech. Pokud se v prvním kole voleb na prvním místě umístilo více kandidátů se shodným počtem hlasů, anebo pokud se na druhém místě umístilo několik takových kandidátů, postupují do druhého kola
všichni. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve
volební místnosti ve dny voleb.
Máte platný občanský průkaz?
Doporučujeme všem voličům zkontrolovat, zda jejich občanský průkaz nepozbude v době voleb platnosti, a pokud
ano, aby včas požádali o vydání nového průkazu. Pro ty, kteří to nestihnou, bude v době voleb otevřeno Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16 na adrese
náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín. Zde mohou občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu Praha 16 požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu skončení jeho platnosti,
ztráty, odcizení, poškození nebo zničení. Nový doklad bude vydán na počkání, avšak s dobou platnosti pouze
jednoho měsíce. Je třeba přinést s sebou stávající občanský průkaz, rodný list, dvě shodné fotografie ze současné
doby v čelném pohledu a 100 Kč na uhrazení správního poplatku. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých
hodností je nutné předložit příslušné diplomy.
KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ÚŘADY
Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na tel.: 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně
na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín.
Pro úplnost uvádíme adresy a kontakty na jednotlivé úřady, kde je možno získat informace týkající se voleb
a požádat o vydání voličského průkazu:
»
»
»
»
»

Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a,
Praha-Radotín, kontaktní osoby: Bc. Jiannis Georgiou, DiS., tel.: 234 128 240, Eva Mimrová, tel.: 234 128 245,
e-mail: spravni@praha16.eu,
Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha-Lipence, tel.: 257 921 167, e-mail:
mulipence@worldonline.cz,
Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, Praha-Lochkov, tel.: 257 912 341, e-mail:
urad@praha-lochkov.cz,
Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262, Praha-Velká Chuchle, tel.: 257 941 041,
e-mail: info@chuchle.cz,
Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, Kancelář starosty, Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav,
kontaktní osoba: Marta Spáčilová, tel.: 257 111 834, e-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
V Radotíně bude umístění volebních místností pro volební okrsky 368 - 375 kopírovat jejich rozmístění při nedávných volbách do Senátu. Tato informace byla již v minulosti dostupná v Novinách Prahy 16 (viz NP16 č. 9/2012,
pozn. red.).
Stejně tak tomu bude v ostatních městských částech správního území Praha 16 kromě Městské části Praha - Zbraslav,
kde volební místnost pro volební okrsek č. 393 (dříve umístěná: Strakonická 24, Lahovičky) bude nově na adrese:
Strakonická 124, Lahovičky.
Informace o umístění volebních místností jsou také dostupné na všech úředních deskách příslušných městských částí
jak v písemné, tak i elektronické podobě.

Výměna parkovacích označení
pro zdravotně postižené
Od 1. ledna 2013 se mění doklady
označující vozidlo, které přepravuje osobu
těžce zdravotně nebo pohybově postiženou.
Platnost starých průkazů skončí posledním
dnem letošního roku.
Dochází k tomu v souvislosti s vyhláškou č. 290/2011 Sb., jíž se mění vyhláška
ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích. Doklad
nese označení č. O 1. Nově bude vydáván
parkovací průkaz s označením č. O 7,
který je platný v zemích Evropské unie za
předpokladu, že držitel karty respektuje
pravidla dané hostitelské země.
Jaká pravidla to jsou především? Speciální označení O 7 smí být používáno jen
na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce
zdravotně postižené osoby. To znamená,
že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu
těžce zdravotně postižené osoby, nemůže
být označeno tímto speciálním označením.
Pokud bude těžce zdravotně postižená
osoba přepravována několika vozidly současně, je povinna zajistit, aby bylo zvláštně
označeno pouze vozidlo, kterým je právě
přepravována.
Označení O 7 musí být umístěno
na dobře viditelném místě ve vozidle, na
předním skle automobilu, aby bylo na
první pohled zřejmé, že vozidlo přepravuje
těžce zdravotně postiženou osobu.
Vozidla s tímto označením nemusí
v jednotlivých případech, je-li to naléhavě
nutné, dodržovat zákaz stání a zákaz stání
vyplývající z dopravní značky „zákazu
stání“. To platí za předpokladu, že nebude

žádným způsobem ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích. Vozidla řádně označená
tímto typem označení mohou parkovat
na vyhrazených místech parkoviště, které
je určené pro stání vozidel pro osoby těžce
zdravotně postižené.
V neposlední řadě, je-li vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby těžce
zdravotně postižené a v daném okamžiku
přepravuje osobu, které byl průkaz vydán, je vozidlo osvobozeno od povinnosti
hradit poplatek za využití dálnice či jiné
zpoplatněné komunikace. Toto ustanovení
se však netýká mezinárodního provozu.
Pokud držitel této karty vycestuje do zemí
EU, je povinen řídit se zákony dané země.
Výhody označení O 7 jsou i v rámci zemí
EU odlišné.
Výměnu průkazu s označením O 1 je
vhodné provést za nově platný parkovací
průkaz O 7 do 31.12.2012. Po tomto datu
zaniká platnost označení O 1.
Stávající průkazy si lze vyměnit u Odboru sociálního Úřadu městské části
Praha 16, náměstí Osvoboditelů 732,
Praha-Radotín vždy v pondělí a středu
od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin
a v pátek od 8 do 12 hodin. Žádosti vyřizují Jana Černá a Bc. Jitka Stejskalová.
K vydání nové parkovací karty je nezbytné donést platnou průkazku ZTP nebo
ZTP/P, stávající označení O 1 a fotografii
rozměrech 35 x 45 mm. Parkovací průkaz
musí podepsat držitel průkazu ZTP nebo
ZTP/P osobně, popř. jeho zákonný zástupce. Výměna je prováděna zdarma.

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16
se koná v pondělí 17.12.2012 od 17.00 hod.
v radotínském Kulturním středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Uzavření úřadu 31.12. Úřad městské
části Praha 16 bude před Vánocemi i mezi svátky (27. a 28. prosince) otevřen pro
veřejnost v běžných úředních hodinách
bez jakéhokoli omezení. Naopak v pondělí
31. prosince zůstanou budovy z provozních
důvodů pro veřejnost uzavřeny. Omezení
se týká všech pracovišť v Radotíně i detašovaného pracoviště na Zbraslavi (stavební
úřad). Děkujeme za pochopení.
Zbraslavská radnice o svátcích. Provoz
na Úřadu městské části Praha-Zbraslav
bude o vánočních svátcích omezen. Dne
27. a 28.12.2012 bude úřad uzavřen. Dne
31.12.2012 bude otevřeno do 14.00 hod.
Dne 3.1.2013 se nahrazuje pondělní úřední
den a bude otevřeno do 16.00 hod.
Svoz odpadu v době svátků. Pražské služby, a.s. informují, že jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného
odpadu v období vánočních a novoročních
svátků na území hl. m. Prahy. Od Štědrého
dne až do Silvestra budou probíhat normální pracovní směny jako v běžných pracovních dnech. Na Nový rok bude zajištěn
nadstandardní svoz odpadu z kritických
míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného
odpadu bude navíc ve dnech 17. až 31.12.
prováděn mimořádný svoz skla.
Svoz vánočních stromků. Volně odložené
vánoční stromky u nádob se směsným
komunálním odpadem budou odváženy
při pravidelném svozu od 25.12.2012 do
28.2.2013. Pražské služby, a.s. prosí občany, aby vánoční stromky odkládali vedle
nádob na směsný komunální odpad, aby
nedocházelo ke snižování kapacity objemu
nádob pro ostatní odpad.

