
STRANA 2

  Na sociální odbor se v poslední době 
stále častěji obracejí lidé s žádostí o 
vyřízení důchodu. Bohužel od nás od-
cházejí s nepořízenou, proto bychom 
rádi občany informovali, kam se se 
svou žádostí mají obrátit. Důchody se 
vyřizují na České správě sociálního za-
bezpečení na adrese: Křížová 25, Praha 
5 – Smíchov. Na této adrese se nachází 
také informační kancelář ČSSZ.
  Informace jsou podávány telefonic-
ky na tel. 257 062 860 – 8 nebo při 
osobní návštěvě v úředních hodinách 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, 
v ostatních dnech od 8.00 do 14.00. 
Další informace se týká občanů, kteří 
již důchod pobírají. Od ledna 2004 se 
zvýší všechny důchody českého důcho-
dového pojištění. Tedy řádné, předčas-
né starobní důchody, plné i částečné 
invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí 

důchody. Rozhodla o tom vláda, když  
v září přijala nařízení č. 337/2003 Sb., 
o zvýšení důchodů v roce 2004. Podle 
něj vzroste procentní výměra všech 
důchodů o 2,5 %. Základní výměra, 
která je od roku 1998 měsíčně 1310,- 
Kč se nezvyšuje. O zvýšení důchodů 
není třeba žádat. Úpravu provede 
ČSSZ automaticky. Všichni poživatelé 
důchodů od České správy sociálního 
zabezpečení dostanou oznámení o zvý-
šení důchodových dávek. Lidé, kterým 
je důchod vyplácen v hotovosti Českou 
poštou, oznámení dostanou současně 
s výplatou důchodů za leden 2004. 
Pokud se jedná o bezhotovostní výplatu 
důchodu na účet klienta, tito pojištěnci 
dostanou oznámení poštou jako běžnou 
listovní zásilku.

Kateřina Krištůfková

  Živnosti se dělí v zásadě na dvě sku-
piny a to na živnosti ohlašovací a na 
živnosti koncesované. Ohlašovacími 
živnostmi jsou ty, které se při splnění 
stanovených podmínek smějí provozo-
vat na základě ohlášení, koncesovaný-
mi živnostmi jsou pak ty, které smějí 
být provozovány na základě koncese. 
Podnikatel smí koncesovanou živnost 
provozovat pouze tehdy, je-li držite-
lem koncese pro předmětnou činnost; 
do jejího vydání se může prokazovat 
pravomocným rozhodnutím, jímž byla 
koncese udělena. 
   Fyzická osoba, která hodlá provozo-
vat koncesovanou živnost, je povinna 
požádat o vydání koncese živnostenský 
úřad místně příslušný  podle bydliště na 
území ČR. Právnická osoba žádá podle 
svého sídla.
  Žadatel o koncesi - fyzická osoba 

- musí stejně jako každý jiný podnikatel 
splňovat všeobecné podmínky provo-
zování živnosti, kterými jsou : dosažení 
věku 18 let, způsobilost k právním 
úkonům, bezúhonnost a bezdlužnost 
(tím se rozumí doklad o tom, že fyzická 
osoba nemá vůči územním fi nančním 
orgánům státu daňové nedoplatky). 
Tyto podmínky jsou uvedeny v § 6 odst. 
1 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání ve znění pozdějších předpisů 
(dále živnostenský zákon),  otázka bez-
úhonnosti je podrobně rozebrána v § 6 
odst. 2 živnostenského zákona. Není 
třeba ji zde rozvádět, protože každý 

podnikatel by se měl s výše uvedeným 
zákonem seznámit. Je to stěžejní zákon, 
jímž se při provozování živnosti řídí.               
U právnické osoby musí všeobecné 
podmínky splňovat odpovědný zástup-
ce, jehož prostřednictvím je živnost 
provozována.  Lhůta pro vydání kon-
cesní listiny je 60 dnů. 
    Dalšími podmínkami pro provozová-
ní živnosti jsou tzv. zvláštní podmínky. 
Těmito podmínkami se rozumí odborná 
nebo jiná způsobilost, pokud ji živnos-
tenský zákon nebo zvláštní předpisy 
vyžadují. Pro koncesované živnosti 
jsou požadavky na odbornou nebo jinou 
zvláštní způsobilost uvedeny v příloze 
3 živnostenského zákona. Tyto poža-
davky se u jednotlivých koncesovaných 
živností liší.  
   Je-li k provozování živnosti podle 
zmíněné přílohy 3 živnostenského zá-
kona (nebo podle zvláštních předpisů) 
nutné oprávnění, souhlas, povolení 
nebo vyjádření orgánu státní správy, 
živnostenský úřad mu žádost o koncesi 
předloží k posouzení. Stanoviskem to-
hoto orgánu je živnostenský úřad vázán. 
Živnostenský úřad může při  pochyb-
nostech, nebo vyžaduje-li to povaha 
živnosti, požadovat také vyjádření 
dalších orgánů. Je-li stanovisko orgá-
nu státní správy kladné, živnostenský 
úřad koncesní listinu vydá, v opačném 
případě vydá rozhodnutí o tom, že živ-
nostenské oprávnění nevzniklo.   
     Pavel Homolka

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 
znění pozdějších předpisů charakteri-
zuje manželství jako trvalé společenství 
muže a ženy, jehož hlavním účelem je 
založení rodiny a řádná výchova dětí. 
Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít 
manželství, mají předem poznat na-
vzájem své charakterové vlastnosti a 
svůj zdravotní stav, aby mohli založit 
manželství, které splní svůj účel.  Muž 
a žena mají v manželství stejná práva a 
stejné povinnosti. Jsou povinni žít spo-
lu, být si věrni, vzájemně respektovat 
svoji důstojnost, pomáhat si, společně 
pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné 
prostředí.
  Manželství se uzavírá svobodným 
a úplným souhlasným prohlášením 
muže a ženy o tom, že spolu vstupují 
do manželství, učiněným před obecním 
úřadem pověřeným vést matriky, po-
případě úřadem, který plní jeho funkci, 
nebo před orgánem církve nebo nábo-
ženské společnosti, oprávněné k tomu 
zvláštním předpisem. Prohlášení se 
činí veřejně a slavnostním způsobem 
v přítomnosti dvou svědků. 
  Manželství nemůže být uzavřeno: 
se ženatým mužem nebo vdanou ženou, 
mezi předky a potomky a mezi souro-
zenci; totéž platí o příbuzenství založe-
ném osvojením, pokud osvojení trvá,

nezletilým; výjimečně, jestliže je to 
v souladu se společenským účelem 
manželství, může soud z důležitých 
důvodů povolit uzavření manželství 
nezletilému staršímu šestnácti let, oso-
bou zbavenou způsobilosti k právním 
úkonům, osobou stiženou duševní 
poruchou, která by měla za následek 
omezení nebo zbavení způsobilosti 
k právním úkonům; soud může této 
osobě uzavření manželství povolit, je-li 
zdravotní stav osoby slučitelný s úče-
lem manželství.
  Snoubenci mohou uzavřít manžel-
ství: na kterémkoli matričním úřadě 
nebo před farním úřadem státem 
registrované církve nebo náboženské 
společnosti.
JAKÉ DOKLADY JSOU NUTNÉ 
K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ?
Matričnímu úřadu je třeba k vyplněné-
mu „Dotazníku k uzavření manželství“ 
předložit následující doklady:
platné občanské průkazy snoubenců, 
rodné listy snoubenců, u rozvedených 

- rozvodový rozsudek, opatřený dolož-
kou o nabytí právní moci rozsudku, u 
ovdovělých - úmrtní list zemřelého 
manžela (manželky), u nezletilého 

– rozhodnutí soudu o povolení uzavřít 
manželství, opatřené doložkou nabytí 
právní moci rozsudku, jde-li o osobu 

stiženou duševní poruchou – rozhodnu-
tí soudu o povolení uzavřít manželství 
opatřené doložkou o právní moci.
U cizinců - vysvědčení o právní způso-
bilosti k uzavření manželství, potvrzení 
o oprávněnosti pobytu na území České 
republiky, které není starší sedmi pra-
covních dnů.

POPLATKY jen v případě sňatku s 
cizincem 1000,- Kč (oba snoubenci 
cizí státní příslušníci zaplatí poplatek 
2.000,- Kč). Částku 1000,- Kč zaplatí 
snoubenci i při uzavření manželství 
mimo stanovenou dobu nebo mimo 
úředně určenou místnost.
  A KDE KONKRÉTNĚ MÁ ÚMČ 
PRAHA 16 OBŘADNÍ SÍŇ?
Oddací síně, které slouží k uzavírání 
občanských sňatků v matričním obvo-
du Prahy 16 se nachází na adrese:
Praha 5 – Radotín, ul.Václava Balého 
23 a na Zbraslavi v ul. U Malé řeky 3.
Oddací dny jsou pátky, v případě 
většího zájmu i čtvrtky.  Oddá-
vá se od 10.00 hod. do 13.00 hod. 
V mimořádných případech lze uzavřít 
sňatek i v jiný den a dobu nebo na 
jiném vhodném a veřejně přístupném 
místě, než je stanoveno Radou městské 
části Praha l6, po dohodě a s povolením 
matričního úřadu (pronájem a vybavení 
prostor pro provedení obřadu mimo ob-
řadní síň si zajišťují snoubenci sami).
FORMY UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 
1.občanský sňatek, 2.církevní sňatek. 

V případě, že chcete uzavřít církevní 
sňatek, je třeba si předem obstarat 
osvědčení o splnění všech požadavků 
zákona o rodině pro uzavření platného 
manželství. Osvědčení vydává matriční 
úřad (Praha 16 v Radotíně či na detašo-
vaném pracovišti na Zbraslavi), v jehož 
správním obvodu bude manželství 

uzavřeno. 
Platí zásada: Jestliže byl uzavřen cír-
kevní sňatek, nelze následně uzavřít 
občanský sňatek a naopak, jestliže 
byl uzavřen občanský sňatek, nemají 
následné náboženské obřady právní 
následky.
Po uzavření manželství občanskou nebo 
církevní formou provede matriční úřad 
příslušný dle místa konání svatebního 
obřadu na základě protokolu o uzavření 
manželství a předložených dokladů 
zápis do knihy manželství a vyhotoví 
oddací list. Na sňatkové matrice můžete 
získat informace o možnosti uspořádá-
ní „Zlaté svatby“ a informaci o zajištění 
blahopřání jubilantům.A kolik bylo 
v letošním roce prozatím uskutečněno 
svatebních obřadů v našem matričním 
obvodu?Celkem to bylo 94 svatebních 
obřadů, z toho 53 v Radotíně a 41 na 
Zbraslavi. V některém z příštích čísel 
Novin Prahy 16 Vás seznámíme s prů-
během svatebního obřadu (pro ty, kteří 
ještě tento obřad neabsolvovali nebo 
pro ty, kteří již zapomněli…).

Dana Skružná

 V říjnovém čísle Novin Prahy 16 jste 
si v Poradně mohli přečíst o povolování 
reklamních zařízení z pohledu sta-
vebního zákona (ohlášení či povolení 
stavebního úřadu vyžadují reklamní a 
propagační zařízení o ploše větší než 
0,6 m2). Dnes se na tutéž záležitost 
zaměříme z pohledu silničního správ-
ního úřadu.
 Podle zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, je zvláštním 
užíváním dálnice, silnice a místní 
komunikace také jejich užití k umís-
ťování a provozování reklamních pou-
tačů, propagačních a jiných zařízení, 
světelných zdrojů, barevných ploch 
a jiných obdobných zařízení (obecně 

„reklamní zařízení“). Ke zvláštnímu 
užívání komunikace je třeba povolení 
příslušného silničního správního úřadu. 
Povolení je ale nutné i pro reklamní za-
řízení umístěné v silničním ochranném 
pásmu, které zasahuje v některých pří-
padech až do vzdálenosti 250 metrů od 
komunikace. Při projednávání žádosti o 
umístění reklamního zařízení se posu-
zuje především zajištění bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu, tj. zda 
zařízení nemohou být zaměněna s do-
pravním značením, zda nemohou oslnit 
účastníky silničního provozu či je jinak 
ohrozit (může být stanovena povinnost 
vybavit komunikaci v místě svodidly). 
Splňuje-li reklama výše uvedené pod-
mínky, pak je třeba k jejímu povolení 
předchozí souhlas vlastníka dotčené 
pozemní komunikace a Policie České 
republiky – dopravního inspektorátu.
Na území správního obvodu Praha 16 je 
příslušným silničním správním úřadem 
odbor ŽP a dopravy ÚMČ Praha 16, a 
to s výjimkou vybrané komunikační 

sítě, na níž vykonává státní správu 
odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy 

– jde o tyto páteřní silnice: Strakonická, 
Lahovický most, K Přehradám, most 
Závodu míru, Komořanská, Břežanské 
údolí, Výpadová, Karlická, Zderazská, 
náměstí Osvoboditelů, Pod Klapicí 
(průběžná vozovka ve směru K Cemen-
tárně), K Cementárně, Pod Lochkovem. 
Na těchto komunikacích povoluje 
reklamní zařízení Magistrát hlavního 
města Prahy. 
Závěrem upozorňuji na to, že je-li re-
klamní zařízení umístěno bez povolení, 
je příslušný silniční správní úřad opráv-
něn jej zakrýt a následně zajistit odstra-
nění a likvidaci reklamního zařízení na 
náklady vlastníka tohoto zařízení. Od-
stranění reklamy a její likvidace bude 
provedena bez ohledu na skutečnost, 
zda reklamní zařízení bylo povoleno 
stavebním úřadem. Navíc tomu, kdo re-
klamní zařízení umístí a provozuje bez 
povolení silničního správního úřadu, 
hrozí pokuta až do výše 300 000 Kč. 

Ing. Pavel Jirásek

Informace pro majitele psů. 
Od 1. ledna 2004 vstoupila v platnost 
nová vyhláška o místním poplatku ze 
psů, kterou odsouhlasilo Zastupitel-
stvo hl. města Prahy na svém zasedání 
koncem listopadu. Oproti chovateli je 
poplatníkem v novele vyhlášky držitel 
psa a to z důvodu, že celá řada občanů 
má nahlášeného psa mimo území Prahy 
v obcích, kde poplatky jsou minimální, 
i když fakticky zvíře pobývá na území 
hl. města. Mění se i sazby. Fyzická 
osoba s vlastním příjmem v rodinném 
domě zaplatí ročně za jednoho psa 
300,-Kč. Za druhého a dalšího 600,-Kč. 
Držitel s vlastním příjmem v bytových 
domech zaplatí 1500,-Kč a za každého 
dalšího 2250,-Kč. V případě, že práv-
nická osoba využívá psa např. k hlídání  
objektů, odvede správci poplatku 600,- 
Kč za jednoho psa a 900,- za druhého 
a dalšího.  Je-li držitelem psa poživatel 
invalidního, starobního, vdovského, 
vdoveckého či sirotčího důchodu, který 
je jeho jediným příjmem, zaplatí držitel 
psa 200,-Kč a za druhého a dalšího 
300,-Kč. Přihlásit psa je držitel povinen 
u ekonomického správce úřadu přísluš-
né městské části. Tuto povinnost má i 
občan, který je od poplatku na základě 
vyhlášky či zákona osvobozen (osoby 
nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým 
zdravotním postižením, osoby prová-
dějící výcvik psů pro doprovod těchto 
osob, osoby provozující psí útulek 
zřízený obcí. Poplatek je splatný nej-
později do 31. března každého roku. V 
případě, že částka je vyšší než 600,-Kč, 
platba může probíhat ve dvou stejných 
splátkách nejpozději do 31.března a 
31. srpna každého roku.
Změna cen vodného a stočného. Pro 
rok 2004 dochází k regulaci cen vod-
ného a stočného o 7,4% v porovnání s 
loňským rokem. Rada hl. města Prahy 
schválila zvýšení cen u vodného na 
21,95 Kč/m  a stočného na 19,48 Kč/m. 
To znamená, že celková cena je nyní 
41,43 Kč/m  včetně DPH.
Instalace kamerového systému v 
Praze 16. Od prosince bdí nad bezpeč-
ností centrálních částí Radotína, kde je 
největší výskyt majetkové kriminality, 
systém čtyř kamer. Ty jsou napojeny na 
monitorovací pult České policie dvacet 
čtyři hodin denně. Instalaci a zprovoz-
nění v dohodnutých termínech provedla 
fi rma PragoNet. Investičně byla akce 
pokryta účelovou dotací, kterou odsou-
hlasilo Zastupitelstvo hl. města Prahy 
a jedním miliónem korun z rozpočtu 
městské části.
 Na Zbraslavi natáčí Česká televize 
inscenaci Zlatá brána, příběh ze součas-
nosti odehrávající se na malém městě. 
Natáčení, které probíhá především na 
Zbraslavském náměstí a v zámeckém 
parku, by nemělo výrazně omezit 
místní obyvatele. Je však třeba počítat 
se ztíženou možností zaparkovat na 
Zbraslavském náměstí (ve dnech 17.1., 
18.1. a 31.1.) a v okolí zbraslavské 
knihovny (dne 19.1.) z důvodu stání 
fi lmové techniky ČT.
Zápisy do prvních tříd základních 
škol. V prvním únorovém týdnu, kon-
krétně od 2. února do 6. února, bude na 
všech základních školách, tedy i na pěti 
ZŠ na Praze 16, probíhat zápis dětí do 
prvních tříd.
V Radotíně je na náměstí Osvoboditelů 
za nákupním centrem Albert (u zásobo-
vací komunikace v místě kontejnerové-
ho stanoviště na tříděný odpad) umístěn 
kontejner sloužící charitativnímu 
projektu POTEX (POužitý TEXtil). Do 
tohoto kontejneru můžete vhazovat ob-
nošené oděvy, textil, boty, ale i kabelky, 
hračky, ručníky, povlečení a deky, vše 
pokud možno v igelitových taškách. 
Shromážděné věci budou darovány 
charitativním institucím či odprodány 
a výtěžek z prodeje bude darován 
hudební Konzervatoři pro nevidomé 
a slabozraké v Praze. Patronkou projek-
tu POTEX je herečka Zora Jandová.

Lékařská služba první po-
moci pro občany správního 
obvodu Prahy 16 zůstává 
i v novém roce nadále v pro-
vozu ve stávajících prosto-
rách v ulici Žitavského 947 
na Zbraslavi. Telef. spojení  
257 920 238.  
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