
Zrušení trvalého pobytuOchrana dřevin a povolování 
jejich kácení

Pokračování z minulého čísla
Poškozování a ničení dřevin rostou-

cích mimo les je definováno jako nedo-
volený zásah, který způsobí podstatné 
a trvalé snížení jejich ekologických 
a estetických funkcí nebo bezprostřed-
ně či následně způsobí jejich odumření. 
V případě zjištění takové skutečnosti 
(tj. při spáchání přestupku nebo jiného 
správního deliktu) uloží orgán ochrany 
přírody sankci rozhodnutím ve správ-
ním řízení. Dále může uložit povinné-
mu, aby provedl přiměřená náhradní 
opatření k nápravě. Jejich účelem je 
kompenzovat, byť jen z části, následky 
nedovoleného jednání.
   Péče o dřeviny je zákonnou povin-
ností vlastníků pozemků, na kterých 
tyto dřeviny rostou. Spočívá zejména 
v jejich ošetřování a udržování. Zvláš-
tě v urbanizovaném prostředí (kde 
vystupuje do popředí otázka provozní 
bezpečnosti) je nezbytnou (zároveň 
ale při neodborném přístupu mnohdy 
problematickou) součástí péče o dře-
viny také provádění různých typů 
řezů – obecně rozlišujeme řezy zaklá-
dací, udržovací a speciální. Každý řez 
(stejně jako jiné pěstební opatření) je 
třeba provádět vždy takovým způso-
bem, aby nedošlo k nedovolenému zá-
sahu ve smyslu poškozování nebo ni-
čení takto ošetřovaných dřevin - prin-
cip péče je tak podřízen obecnějšímu 
principu ochrany. 

Pokud vlastník potřebnými zna-
lostmi, zkušenostmi a dovednostmi 
ohledně řezu nedisponuje, je v takovém 
případě vhodné zajistit příslušné ošet-
ření smluvně prostřednictvím kvalifi-
kované osoby v oboru péče o dřeviny 
(arboristiky), ve smyslu fyzické osoby 

oprávněné k podnikání nebo speciali-
zované firmy. Záleží vždy na uvážení 
vlastníka, který nese za stav dřevin 
přímou zodpovědnost. Orgán ochrany 
přírody nemá pravomoc ořezávání větví 
dřevin ani jiný pěstební zásah schválit, 
povolit nebo nařídit (pouze při výskytu 
nákazy dřevin epidemickými či jinými 
jejich vážnými chorobami může uložit 
vlastníkům provedení nezbytných zása-
hů, včetně pokácení dřevin).

Povolovací režim se vztahuje výhrad-
ně na kácení dřevin. Při rozhodování 
o povolení ke kácení je procesně postu-
pováno podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších před-
pisů. Řízení je zahájeno podáním 
žádosti (řízení návrhové – na návrh 
žadatele) a končí vydáním rozhodnutí, 
kterým se kácení buď povoluje, nebo 
nepovoluje. Jedná se o výkon státní 
správy v přenesené působnosti, který 
je ze zákona svěřen obecním úřadům 
a na území hlavního města Prahy (po 
aktuální novelizaci zákona o ochra-
ně přírody a krajiny v přechodném 
období do 1.12.2010) úřadům všech 
57 městských částí jako příslušným 
orgánům ochrany přírody (není mož-
né, aby ve věci kácení rozhodovalo 
nebo činilo jiné úkony zastupitelstvo 
nebo rada obce resp. městské části). Ve 
správním obvodu Praha 16 rozhodují 
o povolování ke kácení podle místní 
příslušnosti ÚMČ Praha 16, Zbraslav, 
Lipence, Velká Chuchle a Lochkov. 
Oprávněným orgánem Úřadu městské 
části Praha 16 je oddělení životního 
prostředí odboru výstavby, dopravy 
životního prostředí Úřadu městské 
části Praha 16 v Radotíně. 

Pokračování v příštím čísle

Nový trestní zákoník
   Dnem 1. 1. 2010 vstoupil v účinnost 
nový trestní zákoník, který je veden 
jako zákon č. 40/2009 Sb. Objevuje se 
v něm nový skutek - „nebezpečné pro-
následování“ (§ 354).
   Z amerických filmů známe situace, 
že když někdo někoho pronásledoval, 
tak soud rozhodl o trestu nebo zákazu 
se k dané osobě přibližovat. Nyní se 
taková ochrana dostává i do našeho 
zákonodárství a od 1. ledna 2010 se 
může postižená osoba bránit. Uvedené 
ustanovení hovoří o tom, že „kdo jiné-
ho dlouhodobě pronásleduje tím, že 
a) vyhrožuje ublížením na zdraví
      nebo jinou újmou jemu nebo jeho
      osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost
      nebo jej sleduje,
c) vy trva le jej prostřednictv ím
   prostředků elektronických komu-
    nikací, písemně nebo jinak kotatuje,
d) omezuje  je j  v  jeho obv yk lém
      způsobu života, nebo
e)   zneužije jeho osobních údajů za 
      účelem získání osobního nebo 
      jiného kontaktu, 
a toto jednání je způsobilé vzbudit 

v něm důvodnou obavu o jeho život 
nebo zdraví nebo život a zdraví osob 
jemu blízkých, bude potrestán od-
nětím svobody až na jeden rok nebo 
zákazem činnosti“.

Trestní sazba je podle odstavce 2, 
kde jsou uvedeny přitěžující okolnosti, 
až tři roky nepodmíněně. Uvedený 
trestný čin tedy chrání osobu, která je 
soustavně obtěžována, a je jedno, zda 
je tomu z nepochopené lásky či z jiné-
ho důvodu. Toto obtěžování může být 
nejen osobní, ale i telefonické, písemné 
nebo cestou e-mailu či skypu. Pouze 
osoby, které podobné chování zažily, 
mohou popsat toto psychické týrání, 
kdy buď jste pod neustálým dohledem 
nebo je váš telefon či počítač zahlcen 
zprávami od pronásledující osoby.
   Je však nutné vycházet i z té skuteč-
nosti, že zákonodárce hovoří o dlouho-
dobém pronásledování a toto začalo být 
trestné až 1. lednem 2010, takže nemá 
smysl chodit oznamovat hned na začát-
ku roku, že vás někdo pronásleduje od 
června apod. V této době nebylo takové 
jednání trestné, a proto není možné 
pachatele stíhat.

Zloděj dopaden
Strážníkům se 13. listopadu ve dvě hodiny ráno podařilo zadržet ve Zbraslavi zloděje automo-
bilů při činu. „Hlídka ho přistihla přímo ve vozidle, kam se vloupal,“ informoval vedoucí okrs-
ku Městské policie v Praze 16 David Janda. Doplnil, že se jednalo o muže cizí státní příslušnos-
ti, který nehovořil česky ani jiným mezinárodním jazykem. Pro zloděje si přijeli policisté.
Strážníci zabránili explozi
V sobotu 21. listopadu v devět hodin ráno předešla hlídka výbuchu plynu v ulici K Pří-
stavišti. Strážníci ucítili zápach unikajícího plynu, okamžitě upozornili majitelku domu 
a prodavačku z obchodu s dětskou obuví, který se v domě nachází. Ve stejnou chvíli také 
zavolali pohotovost Pražských plynáren. Do jejího příjezdu z důvodu hrozícího výbuchu 
hlídka okolí domu zabezpečila.
Narkomani z nádraží
Skupinu pěti narkomanů a lidí bez domova vykázali strážníci z radotínského nádraží 
kvůli hluku a znečišťování veřejného prostranství krátce po jedenácté hodině v noci 
29. listopadu. Vandalové po sobě ale nejdříve museli nepořádek uklidit.
Chtěl se zbavit odpadu
Nezodpovědně se chtěl zbavit stavebního odpadu muž, který ho vyhodil 30. listopadu ve 
tři hodiny odpoledne z vozidla ve Starolázeňské ulici. „K černé skládce se ihned přiznal 
a materiál opět naložil do vozu,“ uvedl Janda. Případ si k došetření převzal včetně fotodo-
kumentace úřad městské části.

   Okrsek č. 20 Radotín - sever je začle-
něn v rámci MP hl. m. Prahy do obvod-
ního ředitelství MP Praha 5. V tomto 
okrsku byli výkonem služby pověřeni 
strážníci-okrskáři Jiří Šantín a Pavel 
Orgoník.
   Okrsek se nachází v poměrně klidné 
části vilové zástavby a rozprostírá se 
zde i chráněné území Slavičí údolí. 

Vyskytuje se zde 
d robná proble-
matika s polepo-
váním sloupů ve-
řejného osvětlení 
a autobusových 
zastávek. Problé-
mem je ničení 
zastávek MHD, 

zejména v ulici Pod Klapicí a K Cikán-
ce. Černé skládky se vyskytují přede-
vším v prostoru sadu Višňovka, což je 
soukromý pozemek Lesů Steinských. 

Byly zde zaznamenány tři přípa-
dy odstavených vozidel vykazujících 
znaky vraku, tento nešvar byl řešen 
v co nejkratší možné době. Všechny 
tři vraky již byly odstraněny.

V lokalitě probíhá výstavba a re-
konstrukce soukromých staveb, z to-
hoto důvodu zde probíhají kontroly 
veřejných záborů či částečných uzávěr 
komunikací. Za poslední období bylo 
sedm případů oznámeno na ÚMČ 
Praha 16 pro zahájení správního říze-
ní. V součinnosti s radotínskou radni-
cí jsou prováděny kontroly a následné 
oznamování poškozených chodníků 
či jiných veřejně prospěšných zařízení 
při stavebních činnostech. Na základě 
zjištění při prováděných kontrolách 
bylo na ÚMČ předáno šest případů 
poškození chodníků. Největší stavební 

akcí v okrsku 
je  v ý s t av ba 
P r a ž s k é h o 
okruhu, což se 
nejvíce týká ulic 
Strážovská, Ametys-
tová, Štěrková a Radkovská. 

V oblasti dopravy je velká pozornost 
zaměřena na nerespektování doprav-
ních značek: zákaz zastavení, zákaz 
vjezdu nákladních vozidel a zákaz 
vjezdu do jednosměrných ulic. Stráž-
níci dále dohlížejí na dodržováním 
jízdních tras nákladních vozidel zabez-
pečujících výstavbu Pražského okruhu.

Zejména pak s rostoucí intenzitou 
výstavby jsou kontroly zaměře-
ny na udržování čistoty komunika-
cí. Zvýšená pozornost je věnována 
dopravnímu značení a celkové situaci 
v ulici Strážovská. V nedávné době 
zde došlo ke změně dopravního 
značení a k vybudování přechodů 
a usměrňujících (zpomalujících) 
ostrůvků v prostoru křižovatek ulic 
Strážovská - U Sanatoria a Strážov-
ská - Ametystová.
   Oba strážníci zajišťují v okrsku bez-
pečné přecházení na přechodech pro 

chodce, zejména 
v lokalitě náměstí 
O s v o b o d i t e l ů 
u mateřské školy, 
Petrklíče a Zvlášt-
ní školy praktické. 

MP přivítá větší 
spolupráci s ob-
č a n y ,  z e j m é n a 

pak včasné využití tísňové linky 156, 
nebo poskytnutí jiných informací vy-
užitelných pro rychlé a účelné řešení 
vzniklých problémů.

   Na základě častých dotazů přinášíme 
informaci, jak postupovat při zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu občana, 
který se v místě trvalého pobytu ne-
zdržuje, nájemní nebo vlastnický vztah 
k objektu určeného k bydlení nebo jeho 
části (bytu) byl ukončen a tento občan 
místo trvalého pobytu nezměnil.

Vlastník objektu (určeného k bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci) 
může v souladu s ust. § 10 odst. 8 záko-
na č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o evidenci obyvatel), 
písemně požádat o poskytnutí infor-
mace o občanech hlášených v tomto 
objektu k trvalému pobytu. Pokud 
zjistí, že v tomto objektu je k trvalé-
mu pobytu hlášený občan, se kterým 
byl v minulosti ukončen nájemní ne-
bo vlastnický vztah, může využít ust. 
§ 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona 
o evidenci obyvatel a v souladu s ust. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád) podat žádost o zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu tohoto 
občana. 

Žádost podává vlastník objektu 
nebo oprávněná osoba – nájemce 
předmětného bytu. Vlastník objektu 
k žádosti předkládá: výpis z katastru 
nemovitostí (originál nebo ověřenou 
kopii), u bytového družstva i listinu, 
kterou prokáže oprávněnost jednat 
za bytové družstvo. Oprávněná osoba 
(nájemce bytu) předkládá k žádosti 
kopii nájemní smlouvy. Vzhledem 
k tomu, že dle ust. § 12 odst. 2 zákona 
o evidenci obyvatel, je navrhovatel 
povinen existenci důvodů uvedených 
v odst. 1 písm. c) ohlašovně prokázat, 
může k žádosti předložit písemné 
vyjádření svědků - sousedů, kteří 
potvrdí údaje uváděné v jeho žádosti. 
Ohlašovna ve správním řízení roz-
hodne o zrušení údaje o místu trva-
lého pobytu občana, pokud jsou sou-
časně splněny všechny podmínky ust. 
§ 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona 
o evidenci obyvatel. Místem trvalého 
pobytu tohoto občana se stane, po na-
bytí právní moci rozhodnutí ve věci 
a v souladu s ust. § 10 odst. 5 věta dru-

há zákona o evidenci obyvatel, sídlo 
ohlašovny, v jejímž územním obvodu 
mu byl trvalý pobyt úředně zrušen.

Pro občany hlášené k trvalému 
pobytu v katastrálním území (k.ú.) 
Radotín je ohlašovnou trvalého 
pobytu (dále jen ohlašovnou) ÚMČ 
Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 
Praha - Radotín, oddělení evidence 
obyvatel a osobních dokladů na adrese: 
náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - 
Radotín. Pro občany hlášené k trvalé-
mu pobytu v k.ú. Zbraslav a Lahovice 
je ohlašovnou ÚMČ Praha - Zbraslav, 
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Pra-
ha - Zbraslav. Pro občany hlášené k tr-
valému pobytu v k.ú. Velká Chuchle 
a Malá Chuchle je ohlašovnou ÚMČ 
Praha - Velká Chuchle, U Skály 262/2, 
159 00 Praha - Velká Chuchle. Pro ob-
čany hlášené k trvalému pobytu v k.ú. 
Lipence je ohlašovnou ÚMČ Praha - 
Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha - Li-
pence a konečně pro občany hlášené 
k trvalému pobytu v k.ú. Lochkov je 
ohlašovnou ÚMČ Praha - Lochkov, 
Za Ovčínem 1, 154 00 Praha - Lochkov.

Žádost o poskytnutí údajů z infor-
mačního systému evidence obyvatel 
o občanech hlášených k trvalému 
pobytu ve správním obvodu Prahy 16 
(dle ust. § 10 odst. 8 zákona o evidenci 
obyvatel) podává vlastník objektu 
u odboru občansko správního, od-
dělení evidence obyvatel a osobních 
dokladů ÚMČ Praha 16, náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín. 
Pokud vlastník objektu žádost pode-
píše před pracovnicí oddělení, nemusí 
být podpis ověřený. Správní poplatek 
za poskytnutou písemnou informaci je 
50 Kč za každou i započatou stránku. 
   Současně upozorňujeme, že dle ust. 
§ 8 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel 
subjekty, které získávají osobní údaje 
z informačního systému evidence 
obyvatel podle zvláštního právního 
předpisu, nejsou oprávněny k jejich 
shromažďování, předávání a využí-
vání mimo působnost stanovenou 
v tomto předpisu a jsou povinny 
zajistit ochranu dat před náhodným 
nebo neoprávněným přístupem nebo 
zpracováním.

Na pošty v sobotu. Od začátku ledna jsou 
rozšířeny hodiny pro veřejnost na poštách 
v Radotíně (pošta 512, náměstí Osvobodi-
telů 1409) a na Zbraslavi (pošta 516, Elišky 
Přemyslovny 446). Každou sobotu mají 
otevřeno od 9.00 do 13.00 hodin.
Výběrové řízení. Úřad městské části Pra-
ha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
referent/referentka úseku krizového říze-
ní a vymáhání pohledávek. Nástup mož-
ný od 22. února 2010. Přihlášky je nutné 
zaslat nejpozději do 3. února. Více infor-
mací naleznete na úřední desce ÚMČ, 
informačních tabulích v Radotíně a na 
webových stránkách www.mcpraha16.cz.
Uzavírka ulice Černošická. V rámci 
další etapy stavby č. 0113 – TV Lipence, 
rekonstrukce komunikací a stavby inže-
nýrských sítí, se od 18.1.2010 předpokládá 
uzavírka další části ulice Černošická, a to 
v úseku: K Obci – Oddechová. Objízdná 
trasa linek autobusů MHD je navržena 
polookružně (směr Smíchovské nádraží):
Do zastávky „Pod Kyjovem“ beze změny 
a dále Josefa Houdka – Jilovišťská – 
Na Bambouzku – Jiříčkova – Štemberova – 
U Lip – Jílovišťská – Josefa Houdka a dále 
po své trase. Ruší se zastávka „Lipence“. 
Zároveň dojde ke zrušení a posunutí za-
stávky BUS MHD „U kapličky“. Náhradní 
provizorní zastávky budou zřízeny v uli-
cích Jílovišťská, Na Bambouzku a Štembe-
rova. Objízdná trasa pro ostatní automobi-
lovou dopravu ve směru Dolní Černošice 
a Kazín je vedena ulicí Obilní, kde bude 
provoz řízen přenosným světelným signa-
lizačním zařízením a dále pak po souběžné 
komunikaci s ul. Černošická. 
Snížení příspěvku na provoz vozidla. 
S účinností od 1. ledna 2010 platí vyhláš-
ka č. 451/2009 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka Ministerstva práce a sociálních věcí 
České republiky č. 182/1991 Sb., kterou 
provádí zákon o sociálním zabezpečení 
a zákon České národní rady o působnosti 
orgánů České republiky v sociálním za-
bezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
Dochází ke snížení částek příspěvku 
na provoz motorového vozidla pro rok 
2010. Jeho výše činí pro občany, jejichž 
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání 
mimořádných výhod pro těžce zdravotně 
postižené občany III. stupně, 3 360 Kč 
u jednostopého vozidla a 7 920 Kč 
u ostatních vozidel a pro občany, jejichž 
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání 
mimořádných výhod pro těžce zdravotně 
postižené občany II. stupně, 1 150 Kč 
u jednostopého vozidla a 3 000 Kč 
u ostatních vozidel. Beze změny zůstávají 
pro letošní rok podmínky uvedené v usta-
novení § 36 odst. 4 věty druhé, ve kterém 
je uvedeno, že pokud žadatel o příspěvek 
na provoz motorového vozidla splňuje 
podmínky pro přiznání více příspěvků, 
snižuje se výše druhého a každého dal-
šího příspěvku o 420 Kč u jednostopého 
vozidla a o 2 124 Kč u ostatních vozidel. 
Občanu uvedenému ve větě první se výše 
příspěvku na provoz motorového vozidla 
vyplaceného na rok 2010 zvýší podle § 36 
odst. 5, jestliže v roce 2010 ujede ze závaž-
ných důvodů více než 7 000 km.  
Jen existenční minimum. Od ledna 2010 
vstupuje v platnost zákon č. 306/2008 Sb., 
který novelizuje § 11 odst. 3 písm. c) zá-
kona o pomoci v hmotné nouzi. Plná in-
validita se mění na invaliditu III. stupně. 
Současně nabývá účinnosti ustanovení 
v písm. h) odst. 1 § 24 zákona o pomoci 
v hmotné nouzi: Osobě, která je zaopatře-
ná a po celý posuzovaný měsíc je invalid-
ní ve III. stupni invalidity bez nároku na 
invalidní důchod a je starší 18 let, snižuje 
částku živobytí na existenční minimum 
bez možnosti dalšího navýšení, s výjim-
kou (dle požadavku MPSV) zvýšení za 
výkon veřejné nebo dobrovolnické služby 
v rozsahu min. 30 hodin měsíčně. 


