
   Pálení jakéhokoliv odpadu je ze zá-
kona o odpadech (zákon č. 185/2001 
Sb.,) i z obecně závazné vyhlášky 
hlavního města Prahy (vyhláška č. 
24/2001 Sb., HMP) zakázáno. 
   Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. 
Tento odpad (bioodpad) by se měl 
přednostně kompostovat. Pokud občan 
nevlastní kompostér, či nemá místo na 
založení kompostu, může bioodpad 
odvézt do nejbližšího sběrného dvora, 
či přímo do kompostárny (zejména 
v místech, kde jsou tato zařízení 
zřízena). Některé úřady městských 
částí zajišťují pravidelné přistavování 
kontejnerů na bioodpad.
    Pálit je možné například čisté a 
suché dřevo, dřevěné uhlí a suché 
rostlinné materiály, které, a to zdů-
razňujeme, se použijí jako palivo (v 
kamnech k tomuto spalování výrob-
cem určených, v ohništích, i ohniš-
tích otevřených, zahradních krbech i 
v otevřených grilovacích zařízeních). 
V tomto případě nejde o pálení odpa-
du, ale paliva. Podle zákona o ovzduší 
(zákon č. 86/2002 Sb.,) je možné pálit 
tato paliva i tento bioodpad. Obce, 
kterou pro tento případ hlavní město 
Praha je, mohou nařízením obce – 
obecně závaznou vyhláškou - stanovit 
podmínky pro spalování rostlinných 
materiálů podle § 50 odst. 1 písm. h)  
zákona o ovzduší, nebo jejich spa-
lování zakázat. Hlavní město Praha 
takovou vyhlášku nevydalo.
   Vzhledem ke skutečnostem shora 
uvedeným, ale i vzhledem k tomu, že 
případné protiprávní jednání je možné 
sankcionovat, OŽP ÚMČ Praha 16 
doporučuje:
1. Případné pálení většího množ-

ství čistého a suchého dřeva a 
suchých rostlinných materiálů 
ohlásit pracovišti nebo pracov-
níkovi, které (který) otázky 
spojené s ochranou ovzduší na 
jednotlivých úřadech městských 
částí ve správním obvodu Praha 
16 řeší.

2. S tímto pracovištěm či pra-
covníkem domluvit podmínky 
samotného pálení (například s 
přihlédnutím ke klimatickým 
podmínkám, stavu ovzduší, hus-
totě obytné zástavby).

3. Záměr pálit oznámit pracovišti 
Městské policie.

4. Záměr pálit oznámit místnímu 
pracovišti Hasičského sboru.   

   Závěrem chceme upozornit na dva 
okruhy problémů, které ještě, mimo 
jiné, s danou problematikou souvisí.
   Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona 
o odpadech: odpad je každá movitá 
věc, které se osoba zbavuje nebo má 
úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 
přísluší do některé ze skupin odpadů 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu.
   Dle přílohy č. 1 tohoto zákona jsou
do skupiny odpadů pod kódem Q 14 
zařazeny: výrobky, které vlastník 
nepoužívá nebo nebude více používat 
(např. v zemědělství, v domácnostech, 
úřadech, prodejnách, dílnách apod.).   
   Avšak dřevěné výrobky, které slou-
žily různorodým potřebám občanů a 
již se staly odpadem (např. hračky, 
nábytek, dřevěné obložení stěn, dře-
věné podlahy, krovy střech a plaňky 
dřevěných plotů) bývají napuštěny, 
případně natřeny chemickými látka-
mi, které zpravidla obsahují příměsi 
škodlivých látek – jsou kontamino-
vány nebezpečnými chemickými 
látkami. Pálením těchto výrobků  či 
jejich částí, respektive již odpadu, 
pak dochází k uvolňování nebezpeč-
ných chemických látek do ovzduší. 
Ovzduší je tak znečištěno. Je a mělo 
by být v zájmu každého občana, aby 
tento druh materiálů (odpadů) nepálil. 
Pro pálení těchto typů odpadů jsou 
určeny spalovny, které tyto materiály 
spalují při vysokých teplotách a jsou 
vybaveny speciálním zařízením pro 
čištění spalin.

   Podle novely zákona o živnostenském 
podnikání musí od 1.7.2005 všichni pod-
nikatelé, kteří podnikají na základě živ-
nostenského oprávnění, vydat zákazníkovi 
doklad o prodeji zboží nebo poskytnuté 
službě, a to pokud přesahuje platba výši 50 
Kč. Zákon o živnostenském podnikání ne-
rozlišuje, zda se jedná o doklad z elektro-
nické pokladny, či doklad vypsaný ručně.
  Zákon o registračních pokladnách 
povinnost vydávat doklady o zaplacení 
ještě upřesňuje. Od 1.7.2005 každý daňový 
subjekt, který provozuje maloobchodní 
nebo hostinskou činnost na základě živ-
nostenského oprávnění a který používá 
jakoukoli elektronickou pokladnu, která 
tiskne pokladní blok, má povinnost 
oznámit v každém pokladním místě svoji 
identifi kaci a umístit upozornění o tom, že 
je povinen za provedenou platbu vystavit a 
předat zákazníkovi potvrzení o platbě za 
maloobchodní prodej zboží nebo poskyt-
nutí hostinské činnosti, přesáhne-li platba 
50 Kč. Potvrzením o platbě bude doklad 
tištěný touto elektronickou pokladnou.
    Zákazníkovi bude v každém pokladním 
místě viditelným způsobem oznámeno, 
že prodávající provozující maloobchodní 
nebo hostinskou činnost je povinen mu vy-
dat doklad o platbě. Zákon o registračních 
pokladnách přímo předepisuje text tohoto 
oznámení:

"Zákon o registračních pokladnách 
ukládá prodávajícímu povinnost předat o 
provedené platbě pokladní blok vystavený 
pokladnou tohoto pokladního místa nebo 
očíslovaný paragon, popřípadě pokladní 
blok vystavený záložní pokladnou,  v pří-
padě její poruchy."
   Tyto povinnosti se nevztahují na ty 
živnostníky, kteří provozují maloobchod-
ní či hostinskou činnost a elektronickou 
pokladnu nepoužívají, ti nemusí tuto po-
kladnu k 1.7.2005 pořizovat. Nemusí mít 
v prodejním místě umístěno ani oznámení 
o povinnosti vydat doklad o platbě. Tyto 
a další povinnosti vyplývající ze zákona 
o registračních pokladnách musí splnit 
nejpozději od 1.1.2007. Doklad o prodeji 
zboží či služeb nad 50 Kč však musí pro-
dávající vydat v souladu s novelou zákona 
o živnostenském podnikání, byť by to byl 
paragon vypsaný ručně.
   Ustanovení § 31 odst. 17 zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
stanoví, že na dokladu musí být uvedeno 
označení podnikatele obchodní fi rmou, 
případně názvem nebo jménem a pří-
jmením a identifi kačním číslem; dále pak 
datum prodeje zboží nebo poskytnutí služ-
by, druh zboží nebo služby a cena. 

  Ministerstvo vnitra rozšířilo od ledna 
2005 své služby týkající se poskytování 
informací o neplatných občanských prů-
kazech a cestovních dokladech prostřed-
nictvím svých webových stránek. Nyní je 
možné si databáze stahovat v každodenně 
aktualizované podobě. Databáze posky-
tuje informace, zda daný doklad je či není 
evidovaný jako neplatný i s datem, od kdy 
je evidována jeho ztráta či odcizení. Tato 
databáze neobsahuje žádné osobní údaje.
   Tento druh služby je velmi užitečným 
prostředkem k získání důležitých informa-
cí pro nejrůznější subjekty banky, notáře, 
podnikatele. Tyto subjekty tedy již nemusí 
pro každou informaci vstupovat na webové 
stránky Ministerstva vnitra, ale mohou si 
ráno stáhnout aktualizovanou verzi celé 
databáze.
     Pro uživatele mobilních telefonů je také 
zavedena novinka. Nyní mají možnost 
pomoci zaslané SMS zjistit, zda je určité 
vozidlo uvedeno v databázi odcizených 

vozidel. Uživatel musí odeslat jednu ze 
čtyř informací poznávací či registrační 
značku vozidla (SPZ, RZ), číslo motoru 
vozidla, číslo podvozku vozidla a nebo 
VIN číslo vozidla. SMS  ve tvaru X_SPZ, 
X_MOTOR, X_PODVOZEK, X_VIN, 
(zasílá se pouze jeden údaj) může občan 
zaslat na číslo 9003020. Nazpátek by měl 
obdržet zpětnou SMS s informací, zda  
vozidlo bylo či nebylo nalezeno v registru 
odcizených vozidel.
   Cena jedné SMS je 20 Kč včetně DPH 
a tuto službu provozuje společnost Fon-
com-Materna Communications a.s., která 
dosud jako jediná tímto způsobem využívá 
databázi zveřejňovanou Ministerstvem 
vnitra prostřednictvím svých interneto-
vých stránek. Ministerstvo vnitra je však 
otevřené spolupráci s dalšími případnými 
zájemci.

připravil pprap. Ladislav Beránek
Policie ČR, OŘ Praha II

preventivně informační skupina

Je možné měnit stavbu rodinného domu 
v průběhu realizace? 
Rodinný dům máte povolený v rozsahu vy-
daného stavebního povolení a dle ověřené 
projektové dokumentace. Když zjistíte, že 
chcete provést jakoukoliv změnu ještě před 
dokončením stavby, je nutné všechny tyto 
změny konzultovat na stavebním úřadě. 
U drobné změny zde sepíšeme žádost, ve 
které bude popsán rozsah (např. posun ne-
nosných příček v rodinném domě), a přilo-
žen okótovaný  výkres změn ve stávajícím 
plánu. Stavební úřad tuto změnu posoudí a 
nebude-li se požadovaná změna podstatně 
odchylovat od povoleného stavu, může ji 
spojit dle ustanovení § 81 odst. 4 stavební-
ho zákona v platném znění, s kolaudačním 
řízením tohoto rodinného domu.  
A jsou-li změny stavby před dokonče-
ním větší?

Bude-li se měnit půdorys, výška ro-
dinného domu, nebo bude nějaká další 
zásadní změna, která ovlivní umístění 
rodinného domu, nebo bude mít vliv na 
sousední stavby (např. další navržené 
okno), musí proběhnout nové řízení podle 
§ 68 stavebního zákona a vše bude znovu 
stavebním úřadem projednáno. Musí být 
zpracován doplněk projektu od autorizo-
vaného projektanta, doloženy potřebné 
doklady a výpočty (např.nová zastavěnost 
pozemku), zaplacen správní poplatek 
300 Kč a vše doloženo v rozsahu poža-
dované změny. Stavební úřad oznámí 
zahájení řízení, v zákonem dané lhůtě 
vydá rozhodnutí o změně stavby před do-
končením a po nabytí právní moci může 
stavebník změnu realizovat.  
                                 

Upozornění pro sluchově postižené 
občany: Asociace organizací nesly-
šících, nedoslýchavých a jejich přátel, 
vydává časopis GONG – měsíčník 
sluchově postižených. V tomto časopi-
se najdete  novinky  v oblasti kompen-
začních  pomůcek, různé sportovní a 
kulturní akce, adresy a tel. spojení na 
kluby neslyšících , právní a psycholo-
gickou poradnu nebo zajímavé články 
pro zahrádkáře.  Informace o časopisu 
naleznete  na internetových stránkách 
www.gong.cz, adresa redakce: Hábova 
1571, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, tel. 
235 521 412, fax 235 521 411. Časopis 
stojí 19 Kč a je k nahlédnutí na od-
boru sociálním a zdravotním ÚMČ 
Praha 16, nám. Osvoboditelů 732, 
Praha 5, kancelář č. 5 – přízemí.
Upozornění pro zrakově postižené 
občany: Sjednocená organizace ne-
vidomých a slabozrakých ČR vydává 
časopis ZORA pro zrakově postiže-
né. Celoroční předplatné časopisu:
120 Kč. V časopisu najdete např. práv-
ní poradnu, informace o výstavách, 
nových zvukových knihách. Čtvrtletně 
pak vychází příloha časopisu Zora 
pro zrakově postižené ženy s názvem 
Ema, kde najdete spoustu receptů a 
nápadů na vaření, články o módních 
trendech, o léčivých bylinkách, rady 
pro zahrádkáře. Předplatné časopisu: 
80 Kč. Adresa redakce: Krakovská 21,
110 00 Praha 1, tel. 221 462 175. 
Časopisy jsou k  nahlédnutí na odboru 
sociálním a zdravotním ÚMČ Praha 
16, nám. Osvoboditelů 732, Praha 5, 
kancelář č. 5 – přízemí.

její šíři, děti si zde mohou hrát, přitom 
ale musí umožnit průjezd vozidlům. 
Aby toto ustanovení nebylo kontra-
produktivní a v obytných zónách 
nedocházelo k vážným dopravním 
nehodám, je zde rychlost vozidel 
omezena na 20 km/h, řidiči musí být 
vůči chodcům ohleduplní a nesmí je 
ohrozit, což je nejen „dáno zákonem“, 
ale také vynucováno 
zpomalovacími prvky 
(stavební prahy, zú-
žená průjezdní šířka, 
zeleň). V případě 
nutnosti musí řidiči 
dokonce zastavit vo-
zidlo.
   Prakticky neznámou 
věcí je skutečnost, že 
při vyjíždění z obyt-
né zóny na jinou 
komunikaci je nutné 
dát přednost v jízdě 
vozidlům jedoucím 
po této komunikaci 
(přednost se dává i jezdcům na zvířa-
tech, organizovanému útvaru chodců a 
průvodcům hnaných zvířat se zvířaty). 
Obytná zóna má v tomto případě stej-
né postavení jako jakékoli místo ležící 
mimo silnice a komunikace, na níž se 
vjíždí, nemusí být označena jako hlav-
ní (dopravní značkou P 2); odlišné je 
to však na křižovatkách se sběrnými 
komunikacemi – např. výjezdy do 
ulice Ke Slivenci v Lochkově – zde 
se osazují značky upravující přednost 
jak na hlavní, tak na boční komunika-
ce. Je-li ale více ulic součástí jedné 
obytné zóny a tyto komunikace se 
protínají, pak zde platí obecné pravi-
dlo přednosti zprava (např. křižovatka 
ulic Žulová a K Obci v Lipencích). 
   Další zásadou je možnost stání jen 
na místech označených jako parkoviš-

tě. Podobně jako jinde se i v našem 
správním obvodě v obytných zónách 
zpravidla neužívá svislé ani vodo-
rovné dopravní značení k vyznačení 
parkovacích míst. Ta jsou zvýrazně-
na odlišnou barvou zámkové dlažby 
(žlutá) než zbytek komunikace (šedá). 
Problematické v tomto smyslu zůstá-
vají ulice U Drážky a Josefa Kočího 
v Radotíně, kde jsou parkovací stání 
provedena ve stejné barvě jako zbytek 
komunikace a dosud byla rozlišitelná 
jen svým klasickým obdélníkovým 

tvarem. Z tohoto důvodu bylo na 
tato místa osazeno svislé dopravní 
značení.
   Obytný soubor Mramorka v Radotí-
ně je výjimečný v jedné věci: zatímco 
nákladně vybudované podzemní gará-
že pod obytnými budovami zejí prázd-
notou (u nově dokončeného objektu 
v Tachovské ulici je nevyužíváno 
70 % míst), okolní ulice praskají 
parkujícími vozy ve švech. Kritická 
situace je právě v ulici Josefa Kočí-
ho, kde se parkuje opravdu všude a 
projetí ulicí je často nemožné nebo 
jen po ozeleněných plochách, na což 
si stěžují i samotní obyvatelé těchto 
domů. Městská policie je o problému 
informována a měla by zde provádět 
časté kontroly správného parkování.     

  V současné době jsou už prázdniny a 
dovolené v plném proudu, a proto si dobře 
zabezpečte svůj majetek proti krádežím. 
Pozor byste si měli dávat hlavně na  pod-
vodníky, kteří navštěvují většinou starší a 
důvěřivé lidi a vydávají se za zmocněnce 
všemožných organizací. Pod záminkou 
vrácení peněz za různé přeplatky si situaci 
u vás doma dobře zmapují a v nestřeženém 
okamžiku  byt  i se všemi vašimi úspo-
rami vykradou. Poslední případ se stal 
27.7. 2005 ve Zbraslavi, kdy zloději po-
dobným způsobem okradli staršího pána 
o značnou část jeho úspor. Tento pán se 
dostavil na služebnu MP Zbraslav a uve-
dl, že se stal okolo deváté hodiny ranní 
obětí podvodu. Oznámil, že u jeho dveří 
zazvonili dva neznámí lidé - muž a žena. 

Tito lidé  pánovi sdělili, že mu jdou vrátit 
přeplatek za elektřinu a podali mu pětiti-
sícovou bankovku s tím, že přeplatek je 
ve výši 1000 Kč, ale nemají drobné, zda 
by neměl nazpět. Poté dodali, že ještě 
potřebují vidět elektroměr. Důvěřivý pán 
pozval dvojici do domu, a když  rozmě-
ňoval vysokou bankovku, tak mu žena 
sdělila, že potřebuje  napsat, kolik vlastní 
televizí a ledniček, a předložila mu nějaký 
papír. Tohoto nestřeženého  okamžiku 
využil muž a pánovi odcizil ze zásuvky 
13 000,-Kč. Odcizení peněz si pán sice 
ihned po jejich odchodu  všiml, ale když 
vyšel na ulici, tak se zde již nikdo nena-
cházel. Podvodníkovi bylo asi 60 let a 
ženě  kolem 26 let. Před domem měl tento 
pár zaparkováno větší osobní vozilo bílé 
barvy.   

Ulice Pod Kamínkou. Koncem červ-
na byla zastavena stavba inženýrských 
sítí v ulici Pod Kamínkou na Zbrasla-
vi, nedokončený zůstal úsek cca 55 
metrů od ulice Rašilovovy. Investo-
rovi se totiž nepodařilo včas zajistit 
smlouvu s Pražskou plynárenskou na 
přeložku plynu, s níž projekt nepočí-
tal. Přes snahu odboru dopravy ÚMČ 
Praha 16 o rychlé dořešení situace a 
znovuzahájení stavby se až začátkem 
srpna podařilo vše “papírově” dořešit 
a sítě i nová komunikace by podle 
zhotovitele (Subterra a.s.) měly být 
dokončeny nejpozději v první polo-
vině září.   
Lochkov stále uzavřen. Městskou 
částí Praha – Lochkov stále nelze 
projet, neboť pokračuje rekonstrukce 
páteřní komunikace vč. přeložek in-
ženýrských sítí. V prvních srpnových 
dnech se dokončovala ulice Cementář-
ská, aby mohla být zahájena uzavírka 
ulice Ke Slivenci současně ve dvou 
úsecích (Za Ovčínem – K Lahovské, 
K Lahovské II – Za Chalupami). Ob-
jízdná trasa je vedena přes Slivenec 
a po staveništní komunikaci stavby 
Pražského okruhu. Tato rozsáhlá 
uzavírka by měla být dokončena nej-
později v polovině října a Skanska CZ 
a.s. dokončí poslední úsek (nad ulicí 
K Lahovské) v listopadu. 
Opravy vozovek Na Baních a Strá-
žovské. Měsíc srpen, kdy se předpo-
kládá v době dovolených  relativně 
menší dopravní  provoz na místních 
komunikacích, využívají jejich vlast-
níci (správci) k lokálním opravám 
vozovek. Od 15.8. do 18.8.2005 bude  
provedeno frézování a následná  
pokládka nového povrchu v jednot-
livých úsecích  horní časti ul. Na 
Baních na Zbraslavi. Průjezd bude 
zajištěn pouze v jednom jízdním 
pruhu a v nepřehledných místech  
bude doprava usměrněna pracovníky 
s praporky. V Radotíně se od 10.8. 
do 28.8.2005 chystá realizace záruční 
opravy zádlažby ul. Strážovské. Práce 
budou probíhat po cca 20 m úsecích 
s umožněním průjezdu po zbylé části 
komunikace v min. šíři 3,5 m. V obou 
případech nebude omezen provoz 
MHD.
Městská část Praha 16 (Radotín) 
obdržela z grantových projektů vy-
psaných Komisariátem při Evropské 
unii na podporu partnerství mezi stá-
ty, městy a spolky v EU, dotaci 1800 
euro. Částka byla použita na pokrytí 
nákladů spojených s návštěvou občanů 
z německého Burgengenfeldu v rámci 
partnerství mezi Radotínem a tímto 
bavorským městem.


