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vozidla. Jejich havarijní stav a časté 
poruchy již začaly v hustém pražském 
provozu představovat nemalé riziko 
pro řidiče i pro odchycená zvířata. 

Nová auta Peugeot Partner v celkové 
hodnotě 858 000 Kč bez DPH splňují 
všechna předepsaná veterinární naří-
zení pro odchytová vozidla. „Nákup 
nových vozidel pro záchrannou sta-
nici je součástí plánů na celkovou 
rekonstrukci stávající stanice 
a vybudování moder-
n í ho léčebného 
a reá lu odpov í-
dajícího evrop-
ským standardům v péči 
o volně žijící živočichy,“ uvedla pražská 
radní Jana Plamínková, která pracov-
níkům stanice předávala klíče od obou 
automobilů. Spolu s ní se akce zúčast-
nili i starostové přilehlých městských 
částí – Mgr. Karel Hanzlík za Městskou 
část Praha 16 a Stanislav Fresl za Měst-
skou část Praha – Velká Chuchle. 

Hned druhý den tak po Praze začaly 
jezdit „Zrzka“ a „Hugo“. (Zrzka podle 
chráněných veverek, které se do stani-
ce obvykle dostávají s velmi složitými 
zraněními, Hugo podle sýce rousného, 
kterému zůstal trvalý handicap, a tak 
se stal stálým obyvatelem stanice a po-
mocníkem při ekovýchovných progra-
mech.) Jména a výrazné fotografie na 
potisku aut každého upozorní, že se 

jedná právě o zvíře-
cí záchranku.

Pracovníci sta-
nice jsou denně 
voláni k případům 
zraněných živo-

č i c h ů , ročně jde zhruba 
o 2500 zvířat. Prvním zvířetem, pro 
které záchranka vyrážela v roce 2016, 
hned 1. ledna, byl samec labutě velké, 
který narazil do tramvajového vedení 
na mostu Legií (úrazy, nejen labutí, 
o troleje jsou bohužel častým násled-
kem oblíbených ohňostrojů).

Od října 2014 funguje systém vyrozu-
mívání obyvatel Městské části Praha 16 
v pravidelných měsíčních intervalech – vždy 
první středu v měsíci. 

SMS zpráva putuje k „zaregistrova-
ný m“ obč a nů m R adot í na ,  t edy těm, 
kteří odevzdali povodňové plány své 
nemovitosti, jež se nachází v zápla-
vovém území stanoveném vodoprávním 
úřadem, tj. mají zákonnou povinnost mít 
zpracovaný povodňový plán. Odevzdá-
ním povodňového plánu nemovitostí se 
občané zaregistrují do systému vyrozu-
mění a varování krizového řízení Městské 
části Praha 16 a mohou si nechat zasílat 
zprávy až na tři uvedená telefonní čísla. 
Při přijet í registrace je nahlášenému 
telefonnímu číslu doručena tzv. regis-
trační SMS zpráva, u které je nutno zpětně 
potvrdit přijetí, čímž je stvrzeno správné 
zadání do systému vyrozumívání. Během 
následujících pravidelných zkoušek bude 
na registrované telefonní číslo doručena 

informační SMS zpráva o právě probíhají-
cí zkoušce spojení, jejímž cílem je prověřit 
funkčnost, resp. správnost zaregistrova-
ných kontaktů, které je nutno pravidelně 
aktualizovat.

Vzorový formulář povodňového plánu 
nemovitosti byl vytvořen radotínskou 
radnicí ve snaze co nejvíce usnadnit svým 
občanům splnění zákonné povinnosti, 
kterou jim ukládá vodní zákon, ale i zrych-
lit a zpřesnit informovanost ohrožených 
nemovitostí v případě hrozící povodně. 
Formulář povodňového plánu pro vyplnění 
je možné si fyzicky v tištěné formě vyzved-
nout přímo na podatelně Úřadu městské 
části Praha 16 a v elektronické podobě 
na webových stránkách www.praha16.eu 
v sekci Městská část – Bezpečnost a krizové 
řízení – Krizové řízení – Povodně – Povod-
ňový plán.  Kam odevzdat tento vyplněný 
formulář? Do podatelny Úřadu MČ Praha 16 
na adrese Václava Balého 23/3, Praha – Ra-
dotín nebo elektronicky prostřednictvím 

Systém varování MČ Praha 16

Pražské služby, a. s. žádají všechny 
zákazníky, kteří mají nasmlouvaný ce-
loroční svoz bioodpadu (speciální hnědé 
popelnice), aby se sami informovali o ak-
tuálním svozovém dni, který bude platit 
pro oblast, v níž bydlí nebo podnikají.

Aktualizace svozových dnů probí-
há vždy k 1. dubnu pro sezónní odvoz 
a k 1. prosinci pro celoroční odvoz 
bioodpadu. 

Zimní (mimosezónní) svoz byl ten-
tokrát v městských částech správního 
obvodu Praha 16 zahájen 4. prosince 
2015 a měl by se uskutečňovat pravi-
delně vždy v pátek lichého týdne, a to 
až do 18. března 2016. Kontaktní tele-
fon pro tuto oblast je 284 091 522-523.

Seznamy všech svozových oblastí 
s daty svozu jsou s měsíčním předsti-
hem vkládány na stránky www.psas.cz, 
k dispozici je má i Oddělení životního 
prostředí Úřadu městské části Pra-
ha 16. Dojde-li ke změně v průběhu 
svozového období, oznámí ji Pražské 
služby prostřednictvím letáků.

Na uvedených stránkách je rovněž 
možné objednat službu sezónního 
svozu bioodpadu online. Období pro 
sezónní svoz je 8 měsíců – od 1. dubna 
do 30. listopadu daného roku. Cena za 
odvoz a zpracování bioodpadu za celé 
vegetační období je stanovena podle 
velikosti nádoby: u 120litrové 600 Kč 
a u 240litrové 960 Kč včetně daně.

V Radotíně navíc funguje bezplat-
ná služba nadstandardního jarního 
a podzimního svozu biodpadu. Na 
celkem deseti vytipovaných místech 
v Radotíně je přistavován jeden kon-
tejner na trávu, listí a padané plody, 
a druhý kontejner na větve. Na místě je 
vždy po celou dobu přistavení odborná 
obsluha, která s uložením poradí. Infor-
mace o této službě pro místní obyvate-
le, kteří přistavené kontejnery mohou 
využívat jako alternativu odvozu 
kompostovatelného odpadu do sběr-
ného dvora v ulici V Sudech 1488/2, je 
vždy v sezóně vystavena na stránkách 
www.praha16.eu.

Celoroční svoz bioodpadu

spalovacího zařízení a kouřovodů. 
Obsah chlóru v odpadu může vést 
k tzv. chlorové korozi, k významnému 
urychlení korozivních procesů, jež 
mohou v krátké době kotel či kouřo-
vody znehodnotit. Nerovnoměrnost 
spalovacího procesu často vede k tzv. 
dehtování, kdy se kotel a spalinové 
cesty zanáší dehtovými látkami, které 
se mohou po čase vznítit a způsobit 
požár. Zákon o ochraně ovzduší neu-
možňuje ve spalovacích stacionárních 
zdrojích o jmenovitém tepelném pří-
konu 300 kW a nižším ani spalování 
dřevotřísky, jiného lepeného dřeva či 
spalování odpadních olejů. Odstranění 
odpadu jeho spalováním v domácích 
topeništích či v otevřených ohništích je 
nelegálním nakládáním s odpady.

Neméně zajímavou stránkou věci je 
uplatňování soukromého práva, kte-
ré je nezávislé na uplatňování práva 
veřejného. Občanský zákoník, který 
nabyl účinnosti dnem 1.1.2014, upra-
vuje meze vlastnického práva tak, že 
vlastník nesmí při nakládání se svým 
majetkem omezovat jiné osoby. Typic-
kým příkladem takového omezujícího 
nakládání mohou být imise. Za imise 
se považují zejména odpady, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a jiné podobné účinky. Pří-
mo přivádět imise na pozemek jiného 
vlastníka občanský zákoník zakazuje. 

V souladu s ustanovením §1013 
odst . 1 občanského zákoníku se 
vlastník zdrží také všeho, co působí, 
že imise vnikají na pozemek jiného 
vlastníka (souseda) v míře nepřimě-
řené místním poměrům a podstatně 
omezují obvyklé užívání pozemku. 
Nalezení hranice přiměřenosti pomě-
rům je přitom v každém konkrétním 
případu na soudu. Proti obtěžování 
imisemi se lze bránit tzv. sousedskou 
žalobou. 

Spalování odpadů

Porušil zákaz pobytu
Pěší hlídka Městské policie hl. m. Prahy zpozorovala 21. prosince odpoledne při 
běžné hlídkové činnosti ve Vrážské ulici poblíž vlakového nádraží osobu, o níž 
ví, že jí byl Úřadem městské části Praha 16 uložen tříměsíční zákaz pobytu na 
území městské části, který již nabyl právní moci. Hlídka muže vyzvala k pro-
kázání totožnosti a podání vysvětlení. Na dotazy týkající se platnosti zákazu 
pobytu muž odpověděl, že tento zákaz i nadále trvá a že si je plně vědom svého 
protiprávního jednání. Trvání uloženého zákazu se potvrdilo i lustrací v databá-
zi Policie ČR. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu maření úřed-
ního rozhodnutí proto strážníci na místo přivolali hlídku z Místního oddělení 
Policie ČR Radotín, která si podezřelého převzala k dalším úkonům. 
Opilá řidička
Při běžné hlídkové činnosti zpozorovala 22. prosince ve 22.40 hodin v ulici 
Dostihová ve Velké Chuchli autohlídka Městské policie hl. m. Prahy vozidlo, 
které nerespektovalo dopravní značení (Zákaz vjezdu všech vozidel) a ulicí pro-
jelo v protisměru. Za pomoci světelného výstražného znamení s rozsvíceným 
nápisem „STOP“ proto strážníci vozidlo zastavili v ulici Starochuchelská a při 
jeho kontrole zjistili, že má proraženou pravou přední pneumatiku a poškozený 
přední spojler. Na výzvu k předložení dokladů řidička uvedla, že žádné doklady 
u sebe nemá. Při rozhovoru byl z jejího dechu silně cítit alkohol. Následně byla 
u ženy provedena orientační zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s pozi-
tivním výsledkem 2,42 promile. Z důvodného podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána hlídka z Místního oddělení Policie ČR Barrandov, 
která si přizvala i hlídku Policie ČR z oddělení dopravních nehod. Ta si celou 
záležitost převzala k dalším úkonům.

Další významnou kapitolou v oblasti 
ochrany ovzduší je minimalizace ne-
gativních dopadů spalování na životní 
prostředí, která je technicky realizova-
telná pouze spalováním odpadu v zaří-
zeních k tomu určených.

Spalovny odpadu jsou vybaveny 
nejen automatickým systémem řízení 
spalovacího procesu zajišťujícím op-
timální přívod spalovacího vzduchu 
a konstruované tak, že v určité části 
jsou zajištěny vysoké teploty a doby 
zdržení spalin, ale jsou také vybaveny 
několikastupňovým systémem čištění 
spalin včetně neutralizace kyselých ply-
nů a vysoce účinné filtrace prachových 
částic, často spojené s katalytickým 
rozkladem chlorovaných organických 
látek. Spalování odpadu v zařízeních 
k tomu speciálně nekonstruovaných 
vede k situacím, kdy nelze zajistit opti-
mální přívod kyslíku, spalovací proces 
je nestálý a vede jak k nárazovému 
rychlému hoření za vysokých teplot, tak 
k hoření za nedostatku kyslíku s vyso-
kým podílem nespálených organických 
látek. Příčinou je nehomogenita odpa-
du a jeho proměnlivé vlastnosti – na 
rozdíl od běžných paliv. 

Především plastové odpady s ob-
sahem PVC obsahují velmi vysoké 
množství chlóru, který v reakci s ne-
spálenými organickými látkami vede 
ke vzniku tzv. dioxinů, které jsou 
vysoce toxické, a to i ve velmi nízkých 
koncentracích. Podobně může určitý 
odpad obsahovat vysoké množství 
těžkých kovů, které se dříve používaly 
ke konzervaci dřeva, proto není mož-
né spalovat ani dřevěný odpad, pokud 
byl chemicky ošetřen. 

Kromě významných dopadů na 
životní prostředí má spalování odpa-
du vliv i na životnost a stav vlastního 

Volné pracovní místo. Úřad městské 
části Praha 16 vyhlásil výběrové ří-
zení na pracovní pozici referenta/
referentky Úseku vnitřní správy 
(agenda přestupků) v Odboru občan-
sko správním. Nástup do pracovního 
poměru je stanoven od 15. února 2016. 
Zájemci mohou podat přihlášky v ter-
mínu do 1. února 2016 do 12.00 ho-
din. Bližší informace jsou k dispozici 
na Praha16.eu v odkazu Úřad – Volná 
místa, na úřední desce i na informač-
ních tabulích v Radotíně.
Uzavírka v ulici Chatová. Z dů-
vodu stavby kanalizační přípojky 
pro novostavbu rodinného domu se 
v termínu od 20. do 21. ledna předpo-
kládá úplná uzavírka v ulici Chatová 
v úseku od ulice Strážovská a po její 
slepou část. Zhotovitelem stavby je 
společnost Kompakt Příbram s r.o.

datové schránk y (datová schránka : 
ntsbt5z), případně na e-mailovou adresu
elpodatelna@praha16.eu.

Z přibližně 216 ohrožených nemovitostí 
odevzdalo aktualizovaný povodňový plán ke 
konci roku 2015 pouze 27 (se 45 telefonními 
čísly). Odevzdání vyplněného Povodňové-
ho plánu nemovitosti a zařazení do systému 
vyrozumění může být v případě poskytová-
ní finanční pomoci ze strany Městské části 
Praha 16 jednou z podmínek pro přidělení 
případných financí na odstranění vzniklých 
škod po povodni. 

Pokud si nejste jisti, zda se tato zákonná 
povinnost týká i Vás, či máte případně 
další dotazy, můžete se obrátit na Úsek 
krizového řízení a vymáhání pohledávek 
Kanceláře úřadu na telefonu 234 128 230 
a na e-mailu krize@praha16.eu. Zde Vám 
velmi rádi zodpovíme případné dotazy, 
poradíme či pomůžeme s vyplněním for-
muláře. 

Děkujeme za spolupráci všem, kteří již 
mají vše v pořádku a jsou s ÚMČ Praha 16 
v pravidelném spojení.

V lesní ZOO se předávaly odchytové vozy

Obnova katastrálního operátu a daň z nemovité věci
Upozorňujeme vlastníky nemovitých věcí 

(pozemků, staveb, jednotek) v k.ú. Radotín, 
že dnem 10. listopadu 2015 vstoupila v plat-
nost obnova katastrálního operátu v k.ú. Ra-
dotín (tj. přepracování původní katastrální 
mapy do digitální podoby).

Důsledkem obnovy katastrálního operátu 
může být změna výměry pozemků. Tato 
změna je rozhodnou okolností pro vyměře-
ní daně z nemovitých věcí.

Vlastník nemovité věci je povinen za ne-
movité věci dotčené provedenou obnovou 
katastrálního operátu podat úplné nebo 
dílčí daňové přiznání na rok následující po 
roce, v němž tyto změny nastaly, tj. na rok 
2016. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je 

povinen tak učinit do 31. ledna příslušného 
roku. Pokud tak v zákonem stanoveném 
termínu neučiní, vznikne mu podle ustano-
vení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na 
výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, 
vždy však ve výši minimálně 500 Kč). Není-
-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen 
uhradit také úrok z prodlení podle § 252 
téhož zákona.

Rozhodným obdobím pro výpočet daně 
z nemovité věci je 1. leden příslušného roku. 
V případě, že přiznání bylo podáno v letech 
minulých a nedošlo od té doby k žádné 
změně, přiznání se nepodává.

Daň se platí bez ohledu na úroveň příjmu 
poplatníka. Pokud roční daň z nemovitých 

věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná na-
jednou, a to do 31. května běžného zdaňova-
cího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, 
lze ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31. května a 30. listopadu běž-
ného zdaňovacího období. Je možné ji samo-
zřejmě zaplatit najednou do 31. května. Pokud 
celková daň z nemovitých věcí u jednoho po-
platníka činí méně než 30 Kč, daňové přiznání 
se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se 
k úhradě.

 

Změny v agendě evidence obyvatel a osobních dokladů
Od ledna vstoupily v účinnost novinky 

v oblasti evidence obyvatel, občanských prů-
kazů a cestovních dokladů. Zejména u vydá-
vání pasů jsou to změny zásadní.

S účinností od 1. ledna 2016 byly noveli-
zovány předpisy, které upravují kompletní 
agendu výkonu státní správy v evidenci 
obyvatel a osobních dokladech. Konkrét-
ně jde o změny zákona, kterým se mění 
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných čísel a o změně některých záko-
nů (zákon o evidenci obyvatel), v platném 
znění, dále zákona č. 328/1999 Sb., o občan-
ských průkazech, v platném znění, zákona 
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 
v platném znění, a dalších souvisejících 
právních předpisů.
Cestovní doklady

Zásadní změny jsou u cestovních do-
kladů, tj. pasů. Klíčové je zrušení místní 
příslušnosti pro žádost o ně a jejich 
vydávání – podobně jako je tomu již 
u občanských průkazů, si nyní občan může 
požádat o vydání pasu a následně vyrobe-
ný převzít na kterémkoli obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností po celé ČR 
a v hlavním městě Praze u úřadů měst-
ských částí Praha 1 až 22 (tj. v sídle správ-
ních obvodů). Dále se zavádí možnost po-
žádat si o nový cestovní doklad na jednom 
úřadu a na jiném jej vyzvednout – na rozdíl 

od výše popsaného (zdarma) ale u této 
nadstavbové služby bude účtován správní 
poplatek navíc ve výši 100 Kč.

Zcela se ruší dosavadní možnost požádat 
si o pas bez biometrických údajů ve zkráce-
né lhůtě (do 15 dnů, ale s platností pouze na 
dobu 6 měsíců). 

Oproti tomu pro občany, kteří potřebují 
urychleně vycestovat a zjistí, že nemají 
platný doklad, bude ve zkrácené lhůtě 
6 pracovních dnů vyroben cestovní pas 
s biometrickými údaji a platností na 10 let. 
U dětí bude mít „rychlopas“ za jinak stej-
ných podmínek platnost 5 let. Za tuto služ-
bu si ale lidé připlatí: správní poplatek činí 
4000 Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč. 
Zde navíc nebude možné nový cestovní do-
klad převzít na jiném úřadu, než na kterém 
bylo požádáno.
Občanské průkazy

Zde je převratná změna u nejstarších 
spoluobčanů, kterým novela zákona před 
několika lety zrušila jejich občanské prů-
kazy platné „bez omezení“, a proto museli 
každých 10 let žádat o nový (zejména pro 
ty Úřad městské části Praha 16 zavedl v roce 
2014 službu Mobilní radnice). Nyní se zavá-
dí kompromisní řešení: občané starší 70 let 
budou dostávat OP s platností na 35 let od 
data vydání dokladu.

Jak bylo již uvedeno výše, o občanský prů-

kaz lze nadále požádat na kterémkoli obec-
ním úřadu obce s rozšířenou působností, 
resp. u úřadů městských částí Praha 1 až 22. 
Nově je zde možnost převzít vyhotovený OP 
na jiném úřadu, než kde bylo požádáno, ale 
i zde je správní poplatek 100 Kč.
Další novinky

U občanů, kterým byl zrušen trvalý po-
byt v jejich bydlišti a kteří jsou evidováni na 
adrese sídla ohlašovny, je nově zavedena ze 
zákona nová služba příslušného obecního 
úřadu (resp. úřadu městské části) – ozná-
mení o uložení zásilky a výzvy s poučením 
jsou na ohlašovně ukládána a po uplynutí 
správní lhůty (zpravidla 10 dnů) je napl-
něna tzv. fikce doručení (tj. úřední zásilka 
se považuje za doručenou, i když ji adresát 
fyzicky nepřevzal).

Žádost o zrušení trvalého pobytu, 
která byla do konce roku 2015 bezplatná, 
od 1. ledna 2016 podléhá správnímu poplat-
ku ve výši 100 Kč.

Poslední ze změn v této agendě se týká 
zprostředkování kontaktu. Pokud tedy ně-
koho hledáte a podáváte žádost na Minister-
stvo vnitra ČR, můžete nově uvést i důvod, 
proč dotyčnou osobu chcete kontaktovat – 
a tento důvod je „hledanému“ sdělen společ-
ně s tím, kdo jej chce oslovit.             

Podrobné informace podá Finanční 
úřad, Územní pracoviště pro Prahu 5, 
Peroutkova 263/61, 150 00 Praha 5, tel.: 
251 112 111, datová schránka: jkhn48p, 
e-mail: podatelna2005@fs.mfcr.cz 


