Na ovzduší s novým zákonem
Nový zákon o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb. nabyl účinnosti v září
2012. Ruší všechny do té doby platné
právní předpisy v oblasti ochrany
ovzduší (tedy hlavně zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší).
Oproti dřívějším předpisům přináší
nový zákon především změny ve způsobu kategorizace zdrojů znečišťování
ovzduší, stanovení nových emisních
parametrů pro kotle na plynná, kapalná a pevná paliva. Dále zavádí tzv.
kompenzační opatření, nízkoemisní
zóny, zjednodušuje a zefektivňuje poplatky za znečišťování ovzduší a umožňuje kontrolu kotlů na pevná paliva.
Podrobněji se budeme věnovat těm
změnám, které se nejvíce dotýkají
povinností provozovatelů stávajících
či nově umisťovaných stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší.
Zrušení kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
S účinností nového zákona byla
zrušena bývalá kategorizace zdrojů
znečišťování na malé, střední, velké a zvláště velké. Zdroje jsou nově
rozděleny na uvedené v příloze č. 2
k zákonu a zdroje neuvedené. Zařazení spalovacího zdroje je nově podle
příkonu, nikoliv výkonu. Rozdělení
stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší je důležité pro určení příslušnosti orgánu ochrany ovzduší k vydávání závazných stanovisek a povolení
provozu, ve kterých se mohou stanovit
podmínky pro umístění či provoz
daného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
Oddělení životního prostředí Úřadu
městské části Praha 16 vydává v rámci
svého souhrnného vyjádření ke stavbám ve správním obvodu závazné
stanovisko k územnímu a stavebnímu
řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany
ovzduší ke stacionárním zdrojům neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu, tedy
na zdroje do příkonu 300 kW. Odbor
životního prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy pak vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce
v průběhu jeho pořizování, dále závazné stanovisko k umístění, ke stavbě
či změně stavby stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 2 k tomuto
zákonu k řízení vedené podle zákona

č. 186/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu a povolení provozu
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu.
Nové emisní parametry kotlů
Spalovací zdroje na plynná, kapalná
a pevná paliva o tepelném příkonu
do 300 kW a nižším, které budou
uváděny na trh v České republice od
1.1.2014, budou produkovat výrazně
nižší emise než dnes. Budou totiž muset splňovat přísné emisní požadavky
stanovené v příloze č. 10 k zákonu.
Dohlížet na to bude Česká obchodní
inspekce.
Kontrola kotlů na pevná paliva
Nový zákon se výrazně dotýká
i domácností a drobných firem, které
k vytápění svých staveb používají
zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, které slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění.
Zákon pro tyto zdroje stanovuje
novou povinnost kontrol technického
stavu a provozu, přísnější emisní limity a zákazy spalování nekvalitních
paliv (hnědého uhlí energetického,
lignitu, kalů a proplástku). Důležitá
jsou především data vyplývající ze
zákona a ukládající provozovatelům
povinnosti, které se týkají právě kotlů na pevná paliva, která slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění:
Do 31.12.2016 je nutné provést první
kontrolu technického stavu a provozu
zdroje znečišťování prostřednictvím
odborně způsobilé osoby. Nejpozději do 10 let od účinnosti zákona,
tedy do 1.9.2022 provozovat zdroj na
pevná paliva v souladu s požadavky
uvedenými v příloze č. 11 zákona,
kde jsou stanoveny mezní hodnoty
emisí CO, celkového organického uhlíku a tuhých znečišťujících látek. Od
ledna 2017 bude povinnost předložit
na základě požádání obecního úřadu
revizi domácího kotle na pevná paliva,
od září 2022 budou muset domácnosti prokázat, že jejich kotel splňuje
podmínku minimálně 3. emisní třídy
podle ČSN EN 303-5. Za nesplnění
těchto povinností lze uložit pokutu.

Odevzdaná peněženka

29. října v 9.15 hod. se na detašované pracoviště městské policie v Radotíně dostavila žena a odevzdala peněženku, kterou nalezla v ulici Ke Zděři. Portmonka
obsahovala větší obnos peněz v řádech tisíců, doklady a platební kartu včetně
lístku s kódem PIN. Stálá služba od poctivé ženy nález převzala a sepsala úřední
záznam o převzetí. Následně byla věc včetně záznamu předána do kanceláře
Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 1019/5, Praha 1.

Kradl, lapily ho kamery

Autohlídka městské policie prověřovala 4. listopadu v 11.50 hod. oznámení
s tím, že v ulici Karlická se na pozemku u rodinného domu pohybuje cizí osoba,
která se pokusila z garáže odcizit jízdní kolo. Oznamovatelka a následně i majitel
pozemku uvedli, že uvedená osoba před příjezdem hlídky přeskočila oplocení
a utekla. Hlídka pak podle uvedeného popisu osoby prověřovala přilehlé okolí.
Ve 12.08 hod. operátor kamerového systému Obvodního ředitelství městské
policie v Praze 5 hlídce sdělil, že kamerou spatřil osobu odpovídající popisu při
nastupování do autobusu linky 244 na autobusové zastávce MHD Sídliště. Autohlídka na zastávce Nádraží Radotín vyčkala na příjezd autobusu číslo 244, v němž se popisovaná osoba skutečně nacházela. Podezřelý muž za asistence hlídky
opustil dopravní prostředek MHD a setrval na místě do příjezdu Policie ČR
z místního oddělení Radotín. Policie ČR si muže i s elektrickým zahradnickým
nářadím, které měl u sebe, převzala ke zjištění skutečného stavu věci.

Zkolaboval na náměstí

V neděli 10. listopadu ve 22 hodin autohlídka městské policie zpozorovala při běžné
kontrole na Zbraslavském náměstí osobu, která ležela na silnici. Policisté provedli
kontrolu zdravotního stavu ležícího muže s tím, že nedokázal komunikovat a chvílemi upadal do bezvědomí. Kromě povrchových zranění hlavy a břicha nebylo zjištěno žádné další viditelné poranění. Strážníci ihned přivolali rychlou záchrannou
službu a muže uložili do stabilizované polohy. Dle pokynů operátorky raněného
kontrolovali a udržovali základní životní funkce do příjezdu lékaře. O padesát
minut později se zdravotníkům podařilo muže stabilizovat a následně převézt do
FN v Motole.

Hledaný bezdomovec

Středečního rána 13. listopadu v 8.20 hodin provedla hlídka městské policie
při běžné hlídkové činnosti ve Velké Chuchli kontrolu přístřešku postaveného
v náletech podél ulice Strakonická. V přístřešku byl probuzen muž, bezdomovec, u něhož byla provedena kontrola a poté lustrace v databázi osob hledaných
Policií ČR s pozitivním výsledkem. Muž byl proto převezen a předán místnímu
oddělení Policie ČR na Barrandově.

Nákup vánočních dárků a dluhy
Blíží se svátky vánoční. Reklama masíruje ze všech stran a vybízí nejen k nákupům, ale i k půjčení financí. Vždyť je
to tak snadné... Každým rokem proto
narůstá počet lidí, kteří pořizují svým
blízkým vánoční dárky na dluh.
Je ale normální ještě v létě splácet
půjčku, kterou jste si vzali na vánoční
dárek pro manželku či děti? Jaké vůbec existují na finančním trhu krátkodobé půjčky? Jaké jsou s těmito úvěry
spojené náklady? Když už se z něja-

kého důvodu rozhodneme pro krátkodobý úvěr, co je důležité sledovat?
Položka „dárky“ je v klasickém rodinném rozpočtu částkou, s níž je třeba
počítat dopředu. Pokud máte finančního poradce, dostáváte se při vyplnění
formuláře měsíčních nákladů i k této
kolonce a suma se promítá do měsíčních výdajů. Mnoho klientů si většinou neuvědomuje, že s těmito penězi
musejí také ve svých výdajích počítat,
a jsou sami překvapeni částkou, kterou za dárky pravidelně vydávají.
Průměrná částka na dárky ve čtyřčlenné rodině (Vánoce, narozeniny)
se zpravidla pohybuje kolem 18 000 Kč
ročně. To znamená, že je třeba dopředu počítat s tím, že rodina bude
měsíčně odkládat 1500 korun. Peníze
jsou pak většinou připraveny na spořicím účtu na dobu, kdy je klienti potřebují. Někteří lidé používají k nákupu
vánočních dárků třináctý plat či roční
odměny. Vánoce jsou tak bohaté, jak

velké jsou finance, které do rodinného
rozpočtu plynou navíc. Rodina vánočními svátky tím pádem nijak nenaruší
jejich měsíční bilanci. V poslední době
narůstá počet rodin, které si Vánoce
pořizují na dluh a tím fungují nad
možnosti svého rodinného rozpočtu.
Ten po Vánocích zatíží novou měsíční
splátkou, kterou je potřeba poskytnutý
úvěr zaplatit.
Pokud nás okouzlí touha bohatých
Vánoc natolik, že podlehneme svodům některé z mnoha
úvěrových společností,
ať již bankovních či
nebankovních či přímo různým systémům splátkového
prodeje u obchodníka, měly by nás
především zajímat celkové náklady
s půjčkou spojené. Ne jen výše měsíční
splátky. Dobré je vědět i jak dlouho se
bude úvěr splácet a kolik se přeplatí.
Nebude ani od věci si před podpisem
předloženou úvěrovou smlouvu přečíst, od některých smluv je totiž velmi
obtížné odstoupit.
Normální výše úroku u krátkodobých bankovních půjček, které jsou zajištěny pouze příjmem klienta v dané
bance, se pohybuje od 6 do 15 % RPSN
podle typu úvěru. U nebankovních
úvěrů a některých splátkových společností se lze velmi snadno dostat i na
RPSN vyšší než 200 %.
Z ekonomického hlediska platí jasné pravidlo, jímž bychom se měli řídit:
„Kupujme pouze dárky, na které nám
stačí naše finance.“

Informační leták o spotřebitelských právech
Spotřebitelé z celé České republiky naleznou v těchto dnech ve svých
schránkách informační leták od
dTestu o spotřebitelských právech
podle nového občanského zákoníku. Každý může zdarma získat
také informační brožuru, která
novinky představuje detailněji.
Informační leták o nových
spotřebitelských právech upozorňuje spotřebitele na změny,
které jim přinese nový občanský
zákoník po novém roce. V rámci
informační kampaně vydal dTest
také brožuru, která stručně shrnuje všechny podstatné změny
a usnadní spotřebitelům orientaci
v nové právní úpravě. Spotřebitelé si
ji mohou zdarma objednat v tištěné

podobě nebo stáhnout elektronicky na webových stránkách dTestu
(www.dtest.cz/brozura).
„Na mnoha místech došlo
ke změnám nebo úpravám
spotřebitelských práv, bez jejichž znalosti by běžný spotřebitel mohl v praktickém životě
řešit mnoho nepříjemností,“
varuje právní poradce dTestu
a spoluautor brožury Miloš
Borovička. „Informační brožura usnadní spotřebitelům
přechod na nové podmínky
a objasní, jak postupovat při
reklamaci, na co si dát pozor
při nákupu na internetu, co pozorně číst v obchodních podmínkách,
a mnoho dalšího.“

Nový zákon o kontrole
Vláda přijala tzv. „Analýzu současného
systému kontroly ve státní správě České
republiky“ již v roce 2005. Od té doby byly
vypracovány různé verze nového zákona,
výsledkem je zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Jím dojde ke sjednocení
a zpřehlednění procesních pravidel kontroly
v rámci veřejné správy.
Obecně lze definovat kontrolu podle
kontrolního řádu (KŘ) jako dozor, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, vyplývající
z právních předpisů. O zahájení kontroly
rozhoduje vždy kontrolní orgán. Předchází
ji předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě.
Mezi práva a povinnosti kontrolujícího
patří zejména fakt, že kontrolní orgán je
ze zákona oprávněn vstupovat do obydlí
kontrolovaného, pokud slouží jako místo
podnikání, sídlo či provozovna, požadovat
prokázání totožnosti přítomných osob,
provádět kontrolní nákupy, prohlídky nebo
sledování, které vede k naplnění účelu
kontroly, pořizovat obrazové nebo zvukové
záznamy (nesouhlas kontrolovaného není
překážkou), umožnit účast kontrolované
osobě, šetřit práva všech osob, vydat potvrzení o odběru vzorku, potvrdit převzetí
originálních dokladů, zjistit stav v nezbytném rozsahu, vydat protokol o kontrole,
zachovávat mlčenlivost a další.
Mezi práva a povinnosti kontrolovaného patří hlavně požadovat pověření ke
kontrole, seznámit se s protokolem, podat
námitky nebo se vzdát námitek proti zjištěním v protokole, vytvořit podmínky pro
výkon kontroly, podat zprávu o odstranění
nedostatků a další.
Základním dokumentem o kontrole je dle

§ 12 „Protokol o kontrole“. Stejnopis protokolu se předá kontrolované osobě. Námitky
lze podat do 15 dnů od doručení protokolu.
V § 13 jsou také uvedeny náležitosti námitek, např. kdo je může podat, proti čemu lze
námitky podávat, odůvodnění nesouhlasu
s kontrolním zjištěním a další. Námitky vyřizuje vedoucí kontrolní skupiny do 30 dnů
od doručení. Je však možnost vyřídit námitky v navazujícím správním řízení.
Paragraf 15 objasňuje přestupky. Přestupek může vzniknout pouze u fyzické osoby
nepodnikající. § 16 objasňuje správní delikty, které se týkají podnikající fyzické osoby,
právnické osoby, jednání statutárů, ale
i zaměstnanců. Zásadní změna se týká společných ustanovení, jako je dříve pořádková
pokuta a nově „správní delikt za porušení
hmotněprávních povinností“ nebo „institut
vyvinění“. Kontrola je ukončena marným
uplynutím lhůty pro podání námitek nebo
vzdání se práva na podání námitek přímo
do protokolu.
Proti předchozí úpravě je působnost KŘ
rozšířena na další kontroly – instanční kontrola. Je tak podřízeným orgánům poskytovaná
určitá podpora nadřízeného správního orgánu. Kontrolní orgány mají právo na poskytování informací mezi orgány veřejné moci,
mají však také oznamovací povinnost o svých
kontrolních zjištěních vůči orgánům činným
v trestním řízení (§ 8 odst. 1 zák. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník). Kontrolní orgán je povinen
zveřejnit alespoň jedenkrát ročně informace
o výsledcích kontrol, a to z důvodu transparentnosti kontrol. Tyto informace musí
být pouze obecného charakteru, neboť se
nesmí zveřejňovat osobní údaje či utajované
skutečnosti.

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16.
Řádné zasedání Zastupitelstva městské
části Praha 16 se koná ve středu 18.12.2013
od 17.00 hod. v radotínském Kulturním
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Vo l n á m í s t a . Úř a d m ě s t s k é č á s t i
Praha 16 vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka Úseku
kontroly Odboru živnostenského s nástupem od 3. února 2014 a termínem pro
podání přihlášky nejpozději do 31. prosince 2013 do 12.00 hodin. Současně probíhá
výběrové řízení na obsazení pracovního
místa referent/ka Odboru občansko
správního, s předpokládaným nástupem
od 2. ledna 2014, do kterého se zájemci
mohou přihlásit v termínu do 18. prosince 2013 do 12.00 hodin. Bližší informace
jsou k dispozici na Praha16.eu v sekci
Úřad – Volná místa, na úřední desce
i na informačních tabulích v Radotíně.
Město pro byznys. Dostatečná kapacita
mateřských škol a odborná kompetence
úředníků radotínského živnostenského
odboru. To jsou dvě nejvýše hodnocená
kritéria, díky nimž správní obvod Praha 16
obsadil ve srovnávacím výzkumu Město
pro byznys celkovou desátou příčku.
Všech dvaadvacet správních obvodů hlavního města Prahy bylo v letošním šestém
ročníku ankety hodnoceno na základě
čtyřiadvaceti kritérií rozdělených do dvou
hlavních oblastí: podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. Právě posledně
zmiňovanou oblast hodnotili v telefonickém průzkumu podnikatelé ze správního
obvodu Praha 16 sami, a to poměrně
vysoce. Šlo o přístup veřejné správy v několika ohledech – spokojenost s přístupem
radnice v Radotíně, vstřícnost a ochota
úředníků, odborná kompetence úředníků
a rychlost vyřizování agendy. Radnice se
umístila v první polovině hodnocení. První
příčku v hlavním městě získala Praha 2, jež
byla vysoce ohodnocena zejména za vysoký
podíl podnikatelů i firem, podporu webových stránek nebo nízký počet dětí ve třídě.
Druhá se umístila Praha 20, třetí Praha 8.
Rekonstrukce střechy. Generální oprava
střechy hlavní budovy radotínské radnice
v ulici Václava Balého 23 byla na začátku
prosince 2013 těsně před dokončením,
a proto bylo možné přesunout poslední
pracoviště, konkrétně Odbor místního
hospodářství, dne 6.12. zpět do původních prostor. Tímto krokem končí téměř
3měsíční přesuny několika pracovišť do
náhradních prostor, nyní jsou již všichni
pracovníci zpět ve svých kancelářích.
Knihovna o svátcích. Místní knihovna
Radotín bude ve dnech 23. až 31. prosince 2013 z provozních důvodů uzavřena.
Znovu se čtenářům otevře ve středu
2. ledna 2014.
Výměna elektroměru. Podle sdělení
Pražské energetiky a.s. bude v úterý 17.12.
mezi 8.00 a 9.00 hod. probíhat výměna
elektroměru v budově na náměstí Osvoboditelů čp. 732 v Radotíně, v němž je
umístěn Odbor sociální ÚMČ Praha 16
a Úřad práce ČR, detašované pracoviště
v Praze 16. V uvedené době bude objekt
bez elektrického proudu.

Lipence. Tamější radnice bude v úřední dny, tedy v pondělí 23. a 30. prosince, otevřena do 15 hodin, na Silvestra
bude úřad uzavřen.
Lochkov. V pondělí 23.12. se úřad zcela uzavře, v pátek 27. prosince si budou
moci lochkovští vyřídit své záležitosti
v době od 8 do 12 hodin, v pondělí
30. prosince bude pro veřejnost otevřeno v běžných úředních hodinách, tedy
od 8 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.
Na Silvestra bude úřad uzavřen.
Radotín. Úřad městské části Praha 16
bude před Vánocemi i před koncem
roku otevřen pro veřejnost v běžných
úředních hodinách. Výjimkou bude
pouze pátek 27. prosince, kdy bude
radnice zcela uzavřena. Omezení platí
ve všech budovách úřadu v Radotíně
a na detašovaném pracovišti stavebního úřadu na Zbraslavi.
Velká Chuchle. Ve Velké Chuchli
bude mít úřad zavřeno pouze v pátek
27. prosince, v ostatní dny bude radnice fungovat v běžných hodinách.
Zbraslav. Provoz zbraslavské radnice
bude fungovat omezeně, a to o pondělcích 23. a 30. prosince, kdy bude
otevřeno pouze do 14 hodin. V pátek 27. prosince a na Silvestra (úterý
31. prosince) bude zavřeno.

