Problematika kácení dřevin (keřů a stromů) je z hlediska kategorizace pozemků
rozdělena na dvě samostatné a odlišným
způsobem řešené oblasti:
Prvou oblastí je kácení dřevin rostoucích
mimo les a tou se budeme zabývat dnes.
Druhou oblastí je kácení dřevin rostoucích v lese, na lesních pozemcích, respektive jeho povolování, které se řídí ustanoveními zákona o lesích. Kompetentním
orgánem je Magistrát hlavního města
Prahy, Odbor životního prostředí.
S problematikou kácení dřevin rostoucích mimo les (dále jen kácení) vás seznámíme formou otázek a odpovědí. I tento
způsob by vás, čtenáře Novin Praha 16,
měl do problematiky zasvětit, případné
pochybnosti vyvrátit a z nejistoty učinit
jistotu.
Která právní ustanovení vymezují a
upravují problematiku kácení?
Kácení dřevin rostoucích mimo les se
řídí legislativními úpravami vybraných
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 8 a § 9) a vyhlášky
č. 395/1992 Sb., Ministerstva životního
prostředí České republiky, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 8).
Kdy, v jakých případech lze dřeviny,
stromy a keře, kácet?
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřevin.
Jsou rozdíly v povinnostech fyzických
osob a ostatních subjektů – fyzických
osob při výkonu podnikatelské činnosti
a právnických osob?
Ano, jiným způsobem postupují fyzické
osoby a jiným způsobem postupují osoby
právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání na pozemcích, které jsou
v jejich vlastnictví.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les, na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob a jež tyto pozemky užívají, není vyžadováno pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé
keřové porosty do celkové plochy 40 m�.
Z dikce zákona a vyhlášky shora uvedených vyplývá, že ostatní subjekty žádají o
kácení vždy bez ohledu na velikost, původ
či druh dřeviny.
Je možné pokácet bez povolení takzvané „náletové dřeviny“ a ovocné
stromy na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob?
Ne. Kácení dřevin na těchto pozemcích
se řídí, respektive povolení ke kácení je
nutné vždy, pokud velikostní parametry
stromů nebo keřů přesahují svými parametry ty údaje, které jsou uvedeny v odpovědi na předchozí otázku.

Zároveň je nutné zdůraznit, že pro posuzování, zda je nutné požádat o povolení
ke kacení nebo ne, není podstatné, zda
se jedná o „kulturní dřevinu“ nebo „náletovou“, zda se jedná o jehličnan nebo
listnáč, okrasný strom či keře či jde o
ovocný strom či keře. Vždy je nutno vzít
za rozhodné, jak shora uvedeno, velikostní
parametry.
Kdo je na území hlavního města Prahy
kompetentní rozhodovat o problematice
kácení dřevin rostoucích mimo les?
Kompetentními jsou orgány ochrany
přírody všech městských částí na území
hl. m. Prahy, tzn. 1 - 57. Na území správního obvodu Praha 16 („velké“ Prahy 16
– všech městských částí) jsou kompetence
ve věci povolování, případně možnosti
jiným způsobem se vyjadřovat ke kácení
dřevin, s výjimkou území národních parků, dány, v rámci přenesené působnosti,
ze zákona o ochraně přírody a krajiny.
Kompetentními orgány ochrany přírody
jsou úřady městských částí a problematiku
kácení dřevin rostoucích mimo les vyřizují pověřená pracoviště či přímo oprávnění
pracovníci těchto úřadů.
Kdy, ve kterých případech není nutno
žádat o povolení ke kácení?
Povolení není třeba ke kácení dřevin z
důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné
probírky porostů, a z důvodů zdravotních
nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (například podle vodního
zákona, zákona o drahách, zákona plynárenského, elektrizačního či zákona o
telekomunikacích). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně
15 dnů předem orgánu ochrany přírody,
který je může pozastavit, omezit nebo
zakázat, pokud odporuje požadavkům na
ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního
oprávnění.
Oznámení o kácení musí obsahovat
stejné náležitosti jako žádost o povolení
kácení, jak uvedeno dále.
Kdy, ve kterých dalších případech
není nutno žádat o povolení ke kácení?
Povolení rovněž není třeba ke kácení
dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten,
kdo za těchto podmínek provede kácení,
oznámí je orgánu ochrany přírody do
15 dnů od provedení kácení.
Kdy, v kterém období roku je možné
kácet?
Kácení dřevin rostoucích mimo les
se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán
ochrany přírody při vydávání povolení
ke kácení dřevin. Kácení by tedy mělo
být prováděno v měsících říjen až březen
následujícího roku.

Dokončení příště

Do činnosti živnostenských úřadů
v rámci výkonu státní správy na úseku
živnostenského podnikání patří i jejich
kontrolní činnost. Kontrolovanými subjekty jsou zejména podnikatelé a další
osoby provozující činnost v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen živnostenský zákon). Provádění
živnostenské kontroly se tak týká nejen
fyzických a právnických osob provozujících živnost na základě platného průkazu
živnostenského oprávnění, tzn. na základě živnostenského listu nebo koncesní
listiny, ale týká se rovněž všech osob
provozujících činnost naplňující pojmové
znaky živnosti dané ust. § 2 živnostenského zákona bez živnostenského oprávnění,
pokud se nejedná o činnosti uvedené v ust.
§ 3 tohoto zákona, které jsou z režimu živnostenského zákona vyloučené. Provádění
živnostenské kontroly je tedy součástí
práce živnostenských úřadů a nejedná se o
žádnou činnost zaměřenou proti konkrétní fyzické nebo právnické osobě, jak se
často kontrolované osoby domnívají. Jak
probíhá živnostenská kontrola? Ve většině
případů návštěvou kontrolních pracovníků v provozovně, případně v místě sídla
právnické osoby nebo v místě podnikání
fyzické osoby. O provedené kontrole sepíší kontrolní pracovníci protokol, jehož
kopii předají osobě přítomné kontrole a
seznámí ji s obsahem protokolu. V protokolu jsou uvedeny zejména skutečnosti
zjištěné kontrolou a rovněž případně
zjištěné nedostatky vzniklé porušováním
kontrolovaných právních předpisů. Podnikatelé se často mylně domnívají, že musí
být vlastnímu výkonu kontroly osobně
přítomni. Z hlediska výkonu kontroly
však stačí, jestliže je provedení kontroly
přítomna fyzická osoba, která je např.
podnikatelem určená jako osoba odpovědná za činnost provozovny, nebo jiná
osoba, která je vůči podnikateli v pracov-

něprávním nebo občanskoprávním vztahu
apod. Povinností všech těchto osob je zajistit kontrolním pracovníkům potřebnou
součinnost k výkonu kontroly a vytvořit
základní podmínky k provedení kontroly. Předmětem živnostenské kontroly je
vždy dodržování povinností stanovených
podnikatelům živnostenským zákonem.
Jedná se zejména o povinnosti uvedené
v § 31 živnostenského zákona – Povinnosti podnikatele, v § 17 – Provozovny
a v § 11, který se týká podnikatelů, kteří
provozují živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Vzhledem k tomu, že
každá fyzická osoba, která podniká nebo
hodlá podnikat, má možnost se s aktuálním zněním živnostenského zákona
seznámit, uvedu povinnosti, které jsou
na základě praktických zkušeností nejčastěji porušovány podnikateli, kteří svou
živnost provozují v provozovně. Zejména
se jedná o povinnost podnikatele oznámit písemně zahájení (nebo ukončení)
provozování všech živností, které v dané
provozovně provozuje, živnostenskému
úřadu příslušnému podle bydliště fyzické
osoby na území České republiky nebo
podle sídla právnické osoby, a to nejméně 3 dny předem pokud toto již neuvedl
v ohlášení živnosti. Na žádost živnostenského úřadu je pak povinen předložit doklad o vlastnickém nebo užívacím právu
k objektům nebo místnostem provozovny.
Podnikatelé také často opomíjejí označit
provozovnu v souladu s ust. § 17 odst. 7
živnostenského zákona, které stanoví,
že provozovna musí být trvale a zvenčí
viditelně označena obchodní firmou nebo
názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Je-li
provozovna určená pro prodej zboží nebo
poskytování služeb spotřebitelům, musí
být trvale a zvenčí viditelně označena také
jménem a příjmením osoby odpovědné za
činnost provozovny a prodejní či provozní
dobou určenou pro styk se spotřebiteli,
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nejedná-li se o stánek. Podnikatelé rovněž
často opomíjejí povinnost vyplývající
z ust. § 31 odst. 15 živnostenského zákona, dle kterého jsou povinni mít v provozovně pro účely kontroly průkaz živnostenského oprávnění. K tomu podotýkám,
že právnické osoby by měly předkládat i
výpis z obchodního rejstříku. Podnikatelé
by měli rovněž věnovat pozornost dodržování ust. § 31 odst. 17 živnostenského
zákona, které se týká povinnosti vydat na
žádost zákazníka doklad o prodeji zboží
nebo o poskytnutí služby. Podnikatelé
většinou tento doklad vydávají, ale často
bez požadovaných údajů, kterými jsou
označení podnikatele obchodní firmou,
názvem nebo jménem a příjmením, identifikační číslo podnikatele, datum prodeje
zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží
nebo služby a cena, pokud zvláštní právní
předpis nestanoví jinak. V tomto případě
nejvíce podnikatelé chybují (stejně tak
jako u označení provozovny) tím, že
neuvedou na dokladu správně obchodní
firmu tak, jak je zapsaná v obchodním
rejstříku, a fyzické osoby neuvádějí své
jméno a příjmení. Často také chybí jejich
identifikační číslo. Další nejvíce porušovanou povinností je povinnost daná

ust. § 31 odst. 1 živnostenského zákona,
která se týká podnikatelů, kteří provozují
svou živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Podnikatel je totiž povinen
zajistit jeho účast při provozování živnosti
v potřebném rozsahu. S tím souvisí i ust.
§ 11 odst. 1, dle kterého je odpovědným
zástupcem fyzická osoba ustanovená
podnikatelem, která odpovídá za řádný
chod živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli
ve smluvním vztahu. Zde živnostenský
zákon ponechává na vůli podnikatele a
odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah
pracovněprávní, ale např. i obchodní.
Požadavek formy smlouvy není stanoven,
bude vyplývat z právního předpisu, podle
kterého bude smlouva uzavřena. Vždy
ale platí, že podnikatel musí při případné
kontrole prokázat, že smluvní vztah byl
uzavřen.
Doufám, že výše uvedené informace
pomohou podnikatelům lépe se orientovat v povinnostech, jejichž dodržování
jim ukládá živnostenský zákon a které
jsou pracovníky živnostenských úřadů
kontrolovány. Ing. Dana Jiřičková

Může se to stát i vám. Dostanete se do
situace, kdy vám někdo bude nabízet různé
zboží, za velmi „výhodných úpodmínek“.
Případ, kterým se v období Vánoc zabývali policisté z OŘ PČR Praha II ukazuje,
že někteří lidé jsou stále příliš naivní a důvěřiví. Na linku 158 oznámil starší obyvatel Prahy, že se na náměstí Míru pohybuje
mladík nabízející falešné zboží. Na místo
po chvíli dorazili policisté a rozhořčený
občan se k nim ihned přihlásil. Během
chvilky jim sdělil, že před několika týdny
potkal stejného mladíka kousek odtud.
Tenkrát mu mladík výhodně nabídl doprodej starších modelů videokamer za velmi
výhodnou cenu 2500 Kč. Vánoce se blížily
a tak si pán vzal hned dvě videokamery.
Zběžně je prohlédl a spokojeně odešel
domů. Ještě než je doma zabalil do papíru,
chtěl se pokochat tím zázrakem moderní
techniky. Po krátkém studování výrobku
však zjistil, že naletěl podvodníkovi.
Rozhořčení po pár dnech vyprchalo a
muž byl rozhodnut, že si vše raději nechá
pro sebe. Jaké však bylo jeho překvapení,
když podvodníka potkal za několik dní
a ten mu nabízel stejné zboží. Zachoval
chladnou hlavu a domluvil se s ním, že si
dojde pro peníze a požádal ho, aby na něho
chvilku počkal. To policistům stačilo a
ihned si pro „podvodného prodejce“ došli.
Na místě ihned zjistili, že ve velké tašce
měl tři věci, vypadající jako videokamery.
Potěšený oznamovatel je ihned poznal, dvě
takové měl ještě doma.
Policisté, kteří případ vyšetřovali, jen
nevěřícně kroutili hlavami, když měli
údajné videokamery na stole před sebou.
Nepatřičný materiál, barevné provedení, to
byl jen začátek. Při bližší prohlídce zjistili,
že přední část se dá odklopit a je zde místo
pro vložení fotofilmu. Na pravém boku,
kde by měl být prostor pro vložení kazety
byla tlačítka pro přetáčení, přehrávání,
stop a po otevření zde byl prostor pro mag-

netofonovou kazetu. Shrnuto a podtrženo,
primitivní fotoaparát s přehrávačem audiokazet. Podvodník svému trestu neušel.
Podobné případy však nejsou ojedinělé
a s různými obměnami se s nimi stále
setkáváme. Podvodníci jsou přitahováni
místy s velkým pohybem osob, parkovišti
velkých obchodních center. Zde můžete
narazit na prodejce holících strojků, nožů,
hodinek atd. Ve většině případů se jedná o
zboží nekvalitní nebo také kradené. Prodej
také někdy bývá doplněn zajímavou legendou např., že se jedná o kvalitní značkové
zboží, že ho prodejce nabízí, protože potřebuje peníze na cestu domů, protože byl
okraden a podobně.
Podobné zboží také bývá dáváno do
zástavy. Hlavně starší lidé jsou často
obtěžováni podvodníky, kteří je žádají
o pomoc a používají nejčastěji historky o
tom, že je někdo okradl, že musejí zaplatit
dluh, že havarovali a potřebují peníze na
opravu vozu a žádají o půjčky peněz. Za
ty pak nabízejí do zástavy to poslední a
nejcennější, co mají u sebe. Podvedení
potom zjistí, že jim půjčené peníze nikdo
nevrací a z luxusních drahých hodinek jsou
obyčejné, ze zlatého prstenu s diamantem
je obyčejná bižuterie, nebo že vypsaný šek
je jen cárem bezcenného papíru.
Jaké vám mohu nabídnout rady:
Nakupujte zboží jen v tzv. kamenných
obchodech (nikoliv na ulici nebo pod
stolem v restauraci).
Vždy vyžadujte paragon, stvrzenku
(pokud Vám ho prodejce nedá nebo
nechce dát, nic u něho nekupujte).
Nenechte se nikdy obměkčit cenou
nabízeného zboží, zajímavou legendou
o původu zboží, o jeho kvalitě nebo
pohnutkami, které k prodeji vedou
prodejce.
A nakonec nebuďte důvěřiví, to platí
především pro starší spoluobčany.

V dalším pokračování našeho četnického seriálu začneme zcela triviálním
případem z počátku letošního roku. Jeho
vyřešení ovšem velmi ocenil majitel odcizeného motorového vozidla, který svého
miláčka už považoval za nenávratně ztraceného. Pěší hlídka však vozidlo nalezla
v ulici Elišky Přemyslovny, věc řádně
prověřila, zjistila majitele a vůz mu za
asistence Policie ČR předala.
Další lapka pocházel z jiného soudku.
Na stavbě sportovního areálu v ulici
Žabovřeská docházelo ke ztrátám stavebního materiálu. Když ovšem došlo o několik dní později k podobnému případu na
stavbě u Zahradní čtvrti, dokázala hlídka
Městské policie stavbyvedoucímu přesně
označit viníka. Ten případ svého podřízeného řešil v souladu se Zákoníkem práce.
Že Zbraslav nežije jenom prací, dokazují
neustále jedinci závislí na opojném moku.
Ve večerních hodinách dostala hlídka
Městské policie dvě podobná oznámení o
opilcích ležících na značně nebezpečném
místě, a to u silně frekventované komunikace. Jeden fanoušek alkoholu si „ustlal“
v křižovatce Pirnerova a Jaromíra Vejvody,
další nezávisle na prvním totéž provedl na
křižovatce Paškova a Elišky Přemyslovny.

„Měšťáci“ to řešili domluvou na místě.
Dle stále aktuálního hesla „Sledovaná
sousedství“ se řídila poctivá obyvatelka
z Kazína, jež telefonicky oznámila své
podezření: „Na Kazíně chodí dva muži,
fotí chaty a oslovují jejich majitele, asi
jde o tipaře k vykrádání.“ Po prověření
hlídkou vyšlo najevo, že jedním z těchto
tipařů je vlastně bezúhonný pracovník
úřadu MČ Lipence, který prováděl přípravu dokumentace k povodňovému plánu.
Za všímavost oznamovatelky samozřejmě
velmi děkujeme.
Lépe se dařilo hlídce, která v lesním porostu nedaleko ulice K Výtopně omezila
osobu na osobní svobodě, jelikož vyšlo
najevo, že je celostátně hledaná. Následný
trest ji určitě nemine.
Další úspěšnou spolupráci si připsala na
své konto počátkem února trojice bedlivých dívek. Ty upozornily projíždějící autohlídku na požár v novostavbě na křižovatce ulic Elišky Přemyslovny a U Včely
a dodaly, že již přivolaly hasiče. Ti na
místo dorazili současně s PČR a zjistili,
že se zde pálí v kovových sudech dřevo.

živnostenský odbor ÚMČ Praha 16

pprap. Ladislav Beránek, PČR

Ze služební dokumentace vypsal
strážník okrskář Pavel Vančura,
upravil strážník okrskář
Ladislav Bártek

Poskytování telekomunikačních služeb.
Podle bodu (16) přechodných ustanovení
uvedených v § 136 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů,
zaniká živnostenské oprávnění vydané
pro živnost „Poskytování telekomunikačních služeb“ dnem, kdy osoba, která
na jeho základě podniká, oznámila vykonávání komunikační činnosti podle § 13
tohoto zákona, nejpozději však uplynutím
l roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, tj. k 1.5.2006.
Akce Radotín sever. MČ Praha 16
oznamuje
občanům
severní
části
Radotína, že ve všech ulicích byly
provedeny propoje na plynovodu a proto
majitelé nemovitostí mohou požádat
Pražské plynárny o osazení plynoměru.
Klíněnka jírovcová v Radotíně. I letos nabídl Magistrát hl. m. Prahy všem
městským částem provedení postřiku
proti klíněnce jírovcové. Ošetřeny by však
v tomto roce měly být jen mladší výsadby.
Budou-li požadavky MČ Prahy 16 uspokojeny, bude postřik proveden v závislosti
na počasí během prvního rojení v průběhu
měsíce května.
Zjištění po šedesáti letech. Ku příležitosti 60. výročí Pražského povstání byla
na budově radotínské firmy Technometra
provedena výměna pamětní desky. Původně zde byla umístěna deska s nápisem:
„V těchto místech padl 8.V.1945 neznámý partyzán.“ Bylo však zjištěno, že se
nejedná o neznámou osobu, ale o Karla
Mündela, fotografa, který bydlel v pražské Nerudově ulici. V Radotíně padl 8.
května 1945.
Lochkov se prezentuje na internetu.
Městská část Praha – Lochkov zprovoznila 1. května svou internetovou prezentaci
na adrese www.praha-lochkov.cz.
Gynekologie v Radotíně. V květnu bude
zprovozněna gynekologická ambulance
v radotínském Zdravotnickém zařízení
na Starém sídlišti. Přesnější informace o
otevření ordinace vyvěsí v nejbližší době
nový lékař na dveřích ordinace.
Odbor státní sociální podpory doporučuje svým klientům, kteří mají bankovní
účet, aby si dávky SSP nechali zasílat na
tento účet. V poslední době došlo totiž
k odcizení několika poštovních poukázek
s dávkami státní sociální podpory a následně k jejich neoprávněnému výběru.
Uzavírka ulice K Zahradám. V důsledku dalšího postupu plánované stavby
inženýrských sítí v Lahovičkách bude
neprůjezdná ul. K zahradám v úseku
Strakonická – Na staré v termínu od 1.6.
do 30.6.2005. Objízdná trasa je vedena
ul. K sádkám. Průjezd bude též omezen
ul. Na Staré a K řece.
Cyklistický závod do vrchu. V rámci
7. ročníku poháru časovek jednotlivců
do kopce pořádá KPO – cyklistický klub
nový závod přímo v ulicích Radotína, a
to po trase ul. Prvomájová, Grafitová,
Ametystová, Topasová, Živcová, Pod
Lahovskou a Strážovská s cílem cca 80 m
před ul. Solnou. Termín: 12.6.2005 v
11.00. hod. Závod proběhne za provozu
bez omezení dopravy.

