•
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník (vlastníci) pozemku či nájemce se souhlasem
vlastníka (vlastníků) pozemku, na kterém
dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost
musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele,
b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům
a dřevinám rostoucím mimo les,
c) specifikaci dřevin rostoucím
mimo les, které mají být káceny,
zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
d) udání obvodu kmene stromu ve
výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti.
V žádosti je nutné uvést vyjádření
vlastníků pozemku (v případě, není-li jím
pouze žadatel), stvrzené podpisem (podpisy), a rovněž uvést adresy těchto vlastníků
pozemku.
Za vhodné považujeme v žádosti uvedené vyjádření žadatele k problematice
náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny
(dřevin) na pozemku (pozemcích) a dále
pak sdělení telefonického nebo e-mailového kontaktu na žadatele.
Řeší právní předpisy vymezující kácení
také otázky spojené s náhradní výsadbou
dřevin?
Ano. Orgán ochrany přírody může ve
svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní
výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy
vzniklé pokácením dřevin. Současně
může uložit následnou péči o dřeviny po
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na
dobu pěti let.
Náhradní výsadbu je možné uložit i na
pozemcích, které nejsou ve vlastnictví
žadatele o kácení, avšak jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Náhradní
výsadby je tak realizována většinou na
pozemcích obce.
Kdo vyřizuje kácení dřevin rostoucích na
jednotlivých katastrálních územích správního obvodu Praha 16?
Žadatelé podávají žádosti jednotlivým
místně a věcně příslušným Úřadům městských částí (dále jen ÚMČ) podle katastrálního území, na jehož území pozemek
vlastníka (vlastníků), či nájemce leží.
Žadatelé podávají žádosti následujícím
ÚMČ:
•
pro katastrální území Lahovice
a Zbraslav je kompetentním ÚMČ
Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám.
464, 156 03 Praha 5, telefon – 257
111 824, příp. 888;
•
pro katastrální území Lipence je kompetentním ÚMČ Praha – Lipence, K Obci
47, 155 31 Praha 5, telefon – 257 921
167, 257 924 350;

Jaké se povolují bazény u rodinného
domu?
Bazény si můžeme rozdělit podle použitého materiálu a velikosti jejich půdorysu
na 3 druhy:
1) Rozebíratelné nadzemní bazény
z umělých materiálů do 16 m2 s podkladem bez terénních nebo stavebních úprav - nepodléhají stavebnímu
řízení.
2) Bazény nadzemní nebo zapuštěné
do 16 m2 s vybetonovaným podkladem a minimální vzdáleností 1,5 m
od sousedního pozemku – jsou na
ohlášení. Stavební úřad vyžaduje
zákres bazénu do snímku pozemkové mapy, vyznačení jeho umístění
a odstupů od sousedních pozemků,
jednoduchý nákres, z kterého je
zřejmá jeho velikost, výška a krátkou
technickou zprávu.
3) Bazény nad 16 m2 s vybetonovaným
podkladem – jsou na stavební povolení. Zde je potřeba k žádosti připojit
již 2x projektovou dokumentaci od
oprávněného projektanta, zákres
bazénu do snímku pozemkové mapy
s vyznačením jeho umístění, výpis
z KN a zaplacení 300 Kč správního
poplatku. Další možné varianty
s elektropřípojkou, zastřešením atd.
se stavebníkem probereme individuálně o návštěvních dnech v pondělí
a ve středu na stavebním úřadu.
Kde se projednávají vodovodní a kanalizační přípojky?
Pro stavební povolení je nezbytné vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací
a. s. (zkratka PVK a. s.) k projektové
dokumentaci. Písemně lze žádost zaslat
na kontaktní adresu Ke Kablu 971, 100 00
Praha 10 – Hostivař, podklady pro projekt
a konzultace jsou poskytovány v kanceláři v ulici Hradecká 1, Praha 3 (tel. 267

pro katastrální území Lochkov je
kompetentním ÚMČ Praha – Lochkov, Za Ovčínem 1, 154 00 Praha 5,
telefon – 257 912 341;
•
pro katastrální území Malá Chuchle
a Velká Chuchle je kompetentním
ÚMČ Praha – Velká Chuchle,
U Skály 262, 159 00 Praha 5, telefon
257 941 041, 257 940 092;
•
pro katastrální Radotín je kompetentním ÚMČ Praha 16, Václava Balého
23, 153 00 Praha 5 - Radotín, telefon
234 128 432, příp. 430, 431.
Jakým způsobem se podílejí nebo podílet mohou na problematice kácení dřevin
občané?
Ochrana přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny se uskutečňuje za
přímé účasti občanů, prostřednictvím
jejich občanských sdružení (§ 70 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění). Kromě žadatele (žadatelů) o povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les je pak možné, že dalšími účastníky správního řízení ve věci povolování
kácení mohou být občanská sdružení nebo
jejich organizační jednotky, které jsou
nebo mohou být u jednotlivých úřadů
městských částí přihlášeny jako případní
účastníci řízení.
Pro příklad uvádíme, že u OŽP ÚMČ
Praha 16 byla nebo jsou přihlášena jako
případný účastník správního řízení občanská sdružení MALLORN a Obrana
životního prostředí.
Jaké sankční postihy je možné vyvodit za
porušení právních předpisů vymezujících
kácení?
Za porušení povinností, které vymezují
oblast ochrany přírody a krajiny ve vztahu ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
nebo nedodržení oznamovací povinnosti je
možné uložit sankční postih.
Fyzické osobě je možné uložit, mimo
jiné, pokutu do výše 10 000 Kč za přestupek - za poškození nebo bez povolení
pokácenou dřevinu rostoucí mimo les.
Za pokácení bez povolení nebo závažné
poškození skupiny dřevin rostoucích
mimo les je možné uložit pokutu do výše
50 000 Kč.
Sankční postih ve formě pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při
výkonu podnikatelské činnosti je možné
uložit podle právních předpisů, mimo
jiné, za pokácení bez povolení, za poškození nebo zničení dřeviny nebo skupiny
dřevin rostoucích mimo les, a to bez povolení. Za toto protiprávní jednání orgán
ochrany přírody uloží pokutu až do výše
500 000 Kč.
Sankční postihy je rovněž možné uložit
za nesplnění ohlašovací povinnosti ve
věci již pokácených dřevin a případně za
nesplněné uložené povinnosti náhradní
výsadby.

194 503), zde získáte veškeré informace
týkající se vodovodních a kanalizačních
přípojek. (Kanalizační přípojky pro katastrální území Zbraslav vyřizuje Vodohospodářská společnost Benešov s. r. o. se
sídlem Černoleská 1600, Benešov u Prahy
a každé pondělí a středu od 13-16 hodin je
přítomen v kanceláři v suterénu na Úřadu
MČ Zbraslav jejich pracovník pan Löwe.)
S projektovou dokumentací, dokladem
o vlastnictví, souhlasem všech spoluvlastníků a souhlasem PVK a. s. pak požádáte
o stavební povolení na místně příslušném
stavebním úřadě, zaplatíte správní poplatek 300 Kč a je-li vše v pořádku, získáte
stavební povolení. Po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí může být stavba realizována odbornou firmou nebo svépomocí se
zajištěným odborným vedením. Smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod
je možné osobně projednat v zákaznickém
centru PVK ulice Dykova 3, Praha – Vinohrady poblíž Vinohradské vodárny (tel.
840 111 112) od pondělí do čtvrtka 8 až 18
hodin a v pátek 8 až 15 hodin..
Co znamená “doručení písemnosti náhradním způsobem”?
To nastává v případě, že adresát, kterému má být písemnost doručena do
vlastních rukou, nebyl zastižen, ačkoliv
se v místě doručení zdržuje. Doručovatel
uloží písemnost na místně příslušné poště
a adresáta o tom vyrozumí. Nevyzvedne-li
si adresát doporučený dopis do tří dnů od
uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení. Lhůta pro odvolání
(např. u rozhodnutí o stavebním povolení
je to 15 dnů) se odvíjí od tohoto data
náhradního (fiktivního) doručení. Rovněž
bezdůvodné odepření převzetí písemnosti se
považuje za doručení, na to však musí doručovatel adresáta písemně předem upozornit.

Blíží se léto a s ním prázdniny, dovolené a období zvýšeného vykrádání bytů.
Obehraná písnička, které již většina z nás
nevěnuje velkou pozornost. Proto věnujte
pozornost alespoň následujícím řádkům,
a možná si potom uvědomíte, jak je důležité zabezpečit nejenom svůj byt, ale i celý
dům, v němž bydlíte. Je nutné si také všímat lidí, kteří se zde pohybují a přitom zde
nebydlí. I po území obvodu Prahy 16 chodí
zloději a zlodějíčkové, kteří často vyhlížejí
jako neškodná neviňátka.
Případ, který řešili policisté z OŘ
PČR Praha II na počátku letošního roku,
mne utvrdil v tom, že je potřeba o tomto
problému napsat a poukázat na jeho nebezpečnost. Kolem 21. hodiny se vracela
domu šestnáctiletá studentka. Když chtěla

odemknout vchodové dveře u panelového
domu, v kterém bydlela, přišel k dveřím
asi 25letý muž s tím, že v domě někoho
hledá. Poté, co odemkla dveře, vešel do
domu za ní. Muž šel k výtahům a dívka zareagovala instinktivně a šla raději po schodech. Pachatel ji ale na schodišti dostihl
a napadl. Pro Vaše uklidnění mohu dodat,
že zhruba za 2 měsíce se tohoto pachatele
podařilo zadržet a prokázat mu i několik
dalších podobných případů.
Vchodové domovní dveře jsou pro potencionální pachatele první překážkou. V
zimních měsících se za teplem do domů
stahují bezdomovci. Stačí jim obejít několik domů a vždy se najde nějaký odemčený. Nezajištěných vchodových dveří
využívají také různí podomní prodejci,

K tradičnímu folklóru hlídky, jež zajišťuje linku 156 pro Prahu 16, patří časté
vyjížďky po oznámeních na rušení nočního klidu. Když ani po několikáté ústní
domluvě nebyla zjednána náprava, udělila
hlídka nejvyšší blokovou pokutu s upozorněním, že další incident bude již projednávat příslušná komise ÚMČ ve správním
řízení, kde je postih mnohem citelnější.
Že jsou mnozí řidiči motorových vozidel
bezohlední v normálním provozu, to je
všeobecně známo. Někteří tuto svou negativní vlastnost dávají najevo i tím, že bezostyšně zaberou parkovací místo invalidům.
Strážníci takovým řidičům udělili několik
blokových pokut. Tady je třeba připomenout, že penalizace takového přestupku
může jít, podle závažnosti, až do výše
5000 Kč, slovy pět tisíc korun. Takže naše
rada zní „Nezabírat místo tělesně postiženým spoluobčanům“.
Zimní měsíce, vzhledem k cenám otopu,
rovněž svádějí k pálení různého, velmi nekvalitního materiálu, který rozhodně nepřispívá ke kvalitě ovzduší. Tento přestupek
se udál počátkem února v ulicích Žofie
Podlipské, V Bílce a Zvonařské. Strážníci
stav monitorovali a výsledky předali ÚMČ
k dalšímu řízení příslušné komisi.
Ze spousty sněhu měli radost milovníci zimních sportů, ale takový mohutný
ledový převis, jehož si všiml hlídkující
strážník, by náhodně procházejícím jistě
způsobil dosti vážnou újmu na zdraví.
Toto nebezpečí odstranili hasiči přivolaní
na žádost hlídky MP.
K běžným povinnostem strážníků patřila
v době jarního tání i průběžná kontrola
hladin řek Vltavy a Berounky. Tato činnost byla samozřejmě zajištěna i v nočních
hodinách.
O tom, že strážníci neotravují spoluobčany jen nasazováním botiček, svědčí několik únorových případů. Počátkem února
byla přivolána hlídka k muži, jenž trpěl
výpadkem paměti. Hlídka se o dotyčného
postarala a zajistila mu odbornou pomoc.
Do pestrého výčtu služby strážníka zapadá i oznámení na náš veřejný služební
mobilní telefon 777 156 656, že se z ulice
Černošická ozývá střelba. Hlídka se po
příjezdu spojila s oznamovatelem, se kterým skutečně objevila dvě osoby se zbraní
v ruce. Pointa není hrůzostrašná, jednalo se
totiž o členy mysliveckého spolku, kteří
vlastnili platné povolení k odstřelu lišky.
Nyní závažnější případ. Na služebnu
Zbraslav bylo telefonicky oznámeno, že se
v ulici Slinková nemůže sousedka dostat
do vedlejšího bytu, ze kterého se ozývá
volání o pomoc. Během několika minut
byl na místě okrskář, který profesionálně
zhodnotil situaci a rozhodl, že je nutné
otevřít byt. Na místo potencionálního
neštěstí okamžitě přivolal hasiče, RZS
a PČR. Pro hasiče nebyl problém vylomit
během chvilky zámek u dveří a tím otevřít
prostor k paní, která si pádem na zem
způsobila zranění zamezující pohyb. RZS
postiženou odvezla do motolské nemocnice. Tím ovšem pro strážníka jeho role
neskončila. Telefonicky přivolal příbuzné
zraněné paní a do jejich příjezdu zajišťoval
společně s oznamovatelkou otevřený byt
před případnými „návštěvníky“.

a nakonec samozřejmě zloději. Často se
setkávám s tím, že se nájemníci domu začnou chovat zodpovědně až ve chvíli, kdy
v domě dojde k vloupání do bytu či sklepa.
Potom se na dveřích objeví známý nápis
ZAMYKEJTE DVEŘE.
Při přednáškách v základních školách
dětem vysvětluji, jak se chovat bezpečně.
A jaké rady děti dostávají v souvislosti
s bezpečným domovem?
- Pokud přijdete k vchodovým domovním
dveřím a chcete odemknout, podívejte se,
zda ke dveřím nepřichází někdo cizí, kdo
by tam chtěl vejít za vámi. Pokud tam nikdo není, vejděte a zamkněte za sebou.
- Pokud u dveří stojí cizí člověk a chce
vejít s vámi, nepouštějte ho do domu
a upozorněte ho na to, že mu musí otevřít
ten, za kým jde. Netroufáte-li si na to, zazvoňte na rodiče a požádejte je, aby vám
přišli otevřít, a přenechte to starším.
- Pokud doma rodiče nejsou a v domě není
ani hodná sousedka, na kterou byste mohli
zazvonit, je lepší pod nějakou záminkou
odejít od domu, třeba ho obejít a vrátit se
za chvíli, když tam už nikdo není. Nebo
počkat, až půjde někdo, koho z domu znáte. Pokud by se stalo, že by vás cizí člověk
sledoval, ihned běžte mezi lidi a nebojte se
požádat o pomoc .
- Pokud jste už v domě, čekáte na výtah
a přijde někdo, koho neznáte a chce jet
s vámi, raději jděte po schodech.
- A nakonec pokud jste u bytu a víte, že
doma nikdo není, chvilku se zaposlouchejte, zda neuslyšíte něco podezřelého, a
teprve potom odemkněte.
Všechny tyto rady vycházejí ze zkušeností a skutečných případů!

Nad rámec služebních povinností je možno označit žádost jednoho občana, jemuž
byly z vozidla zcizeny doklady a také klíče od domu. To mohlo zapříčinit ještě další
trestnou činnost, a tak bylo v této situaci
rozhodnuto, že hlídka MP bude po určitou
dobu na základě žádosti PČR zajišťovat
ostrahu této nemovitosti.
Na předcházející případ nepřímo navazuje situace kolem zaparkovaných vozidel
v okolí mateřských školek Matjuchinova
a Ottova. Vedení školky požádalo MP
o zvýšený dohled z důvodu zcela prozaických. Zaparkovaná vozidla, a zvláště
věci, které v nich majitelé zanechávají na
sedadlech, se stávají tím, čím je červený
hadr pro býka v aréně. Rodiče po odvedení
svých ratolestí do mateřské školy zjistí, že
mají vozidlo vykradené. Hlídková činnost
byla tomuto faktu ihned přizpůsobena.
Ovšem současná právní úprava neumožňuje hlídkování v civilním oděvu, a tak
je snaha strážníků značně omezena a má
zpravidla charakter preventivní.
Na závěr již tradičně přinášíme upravený
výpis jednoho pracovního dne strážníků
Prahy 16 tak, jak jej zaznamenal dozorčí
směny v policejním protokolu.
Převzetí služby. Instruktáž strážníků velených do služby ve svých okrscích.
Telefonické oznámení – ulice
Výzkumníků, neustále štěkající pes obtěžuje souseda. Věc převzal příslušný
okrskář.
Na linku 156 přichází další oznámení.
V ulici Topasová nerespektují řidiči zákaz
zastavení. Oznámení převzal příslušný
okrskář a řeší ho na místě.
Neuběhla ani hodina a ze stejného místa
se ozývá totožné oznámení. Řešením je
bloková pokuta uložená na místě, 3x předvolání (parkovací lístek).
Vzápětí hlídka MP v ulici K Cementárně
drží za obojek zatoulaného psa. Po příjezdu odchytové služby je pes odvezen
a umístněn do útulku.
Následuje kontrola objektu úřadu
a kontrola objektu v ulici Ledvická.
Před půlnocí hlídka prověřuje oznámení
o nezajištěném objektu v ulici Na Bluku
v Dolních Černošicích. Tato akce je spojena s kontrolou objektu a okolí areálu
Brudra Radotín. V areálu se mají pohybovat cizí osoby. Následuje nařízená kontrola
v ulici Karlická.
Po dvou hodinách si pomoc MP vyžádala RZS společně s MO PČR Radotín.
V restauraci na Zbraslavi došlo ke rvačce.
Pauza na služebně, vyřizování nutné
administrativy, svačina.
Následuje kontrola - Zbraslavské náměstí
s okolím, zbraslavské sídliště, garáže Pod
Kamínkou, Na Baních, Nad Kamínkou,
K Výtopně, Strnady, Závist, Lahovice,
Lipence, Kazín, Lochkov.
Předání služby.
Toto je výčet událostí jednoho obyčejného pracovního dne a toho,
co vše běžně řeší Vaši okrskáři.

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

Uzavírka komunikace na Zbraslavi.
Z důvodu výstavby přípojek inž.sítí
pro novou bytovou zástavbu bude do
30.6.2005 uzavřena ul.Žabovřeská v úseku Pod urnovým hájem – Romana Blahníka .Objízdná trasa i pro BUS MHD je
vedena ul. El.Přemyslovny a Paškova.
Komunikace v Lipencích. Obyvatelé
Lipenců se dočkali dokončení kompletní
rekonstrukce komunikace Jílovišťské, a
to v úseku J.Houdka - Na Lhotkách. Ve
zbývajícím úseku byla realizována oprava povrchu. Od dopravních omezení si
obyvatelé Lipenců dlouho neoddychnou,
jelikož na rok 2006 se připravuje rekonstrukce dalších významných komunikací
J.Houdka a Černošické.
Akce Radotín-sever. MČ Praha 16
oznamuje občanům ul. Hadravské,
že se mohou napojit na vybudovanou
veřejnou část splaškové kanalizace svojí
domovní přípojkou.
Digitalizace
katastrálního
území.
V současné době probíhá digitalizace katastrální mapy území Malé Chuchle. Při
nestovnalostech v zápisech Katastrální
úřad Praha vyzývá vlastníky nemovitostí
k jejich doplnění. Stavební úřad na žádosti
vlastníků provádí pasportizaci objektů i
doplňkových staveb ke stavbám hlavním.
Postupně budou digitalizovány další katastrální území Prahy 16.
Lednice
na
chodníky
nepatří.
V poslední době bylo zjištěno na území
MČ Praha 16 v Radotíně, že dochází
k odkládání starých lednic na chodníky,
ke kontejnerovým stanovištím na směsný
komunální odpad. V několika případech
bylo zjištěno i odložení tohoto nebezpečného odpadu na jiných místech. Proto znovu upozorňujeme občany, že mohou staré
lednice bezplatně odevzdat do Sběrného
dvora v Radotíně. Otevírací doba po-pá
8.30 až 18.00 hod., sobota 8.30 až 15.00
hod., telefon 257 911 758. Tuto možnost
mají všichni občané (fyzické osoby) s
trvalým bydlištěm v Praze.
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 16.
Ve středu dne 22.6.2005 od 17.00 hod. se
uskuteční v sále Kulturního střediska MČ
Praha 16 v domě U Koruny v Radotíně
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16. Na
programu jednání bude kontrola usnesení
z předešlého zasedání, úprava rozpočtu na
rok 2005, majetkové záležitosti, investiční
záměry a diskuze.
Informace pro podnikatele. Po zkušenostech z posledních kontrol apelujeme na
podnikatele, aby si překontrolovali, zda
mají u místně příslušného živnostenského
úřadu. (§ 17 odst. 2 zákona č. 455/1991
Sb.) nahlášeno zahájení provozování
živnosti v provozovně a případně odhlášeno provozování živnosti v provozovně
předchozí.
Upozorňujeme také na problém, že někteří podnikatelé nemají s ustanoveným
odpovědným zástupcem uzavřen smluvní
vztah. Nemusí to být pracovněprávní
vztah, ale může se jednat jiný smluvní
vztah podle Občanského zákoníku,
Obchodního zákoníku nebo Zákoníku práce (§ 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.).

věku a zavede takzvaný senior-pas. Ten
bude držitele opravňovat k 50procentní
slevě jak z jednotlivého jízdného, tak i
z předplatních kupónů. S jeho používáním budou spjaty některé další výhody,
např. bezplatný nebo zvýhodněný vstup
do Pražské botanické zahrady, Muzea hl.
m. Prahy, Planetária, apod.
Z výše uvedeného je patrné, že nové
tarify Pražské integrované dopravy
preferují pravidelné cestující (ty, kteří
využívají časové jízdenky, zejména roční
tramvajenku). Pro „nahodilého cestujícího“, který využívá jednotlivé jízdné, se
jízdenka značně prodraží. Jako po každém zvýšení cen se nejspíš budeme více
rozhodovat, zda si v předprodeji zakoupit
měsíční, čtvrtletní či roční kupón, zda je
pro nás lepší využít pouze jednotlivého
jízdného, nebo vyzkoušet, zda nám projde
svézt se MHD jako „černý pasažér“. Toto
rozhodnutí je už na každém jedinci.

