
  Každá studna, která slouží k odběru 
podzemních vod, je vodním dílem (viz 
§ 55 odst. 1 písm. j  vodního zákona) 
a stavbou vyžadující územní roz-
hodnutí, povolení k provedení stavby 
vodního díla, povolení k nakládání 
s podzemními vodami a kolaudační 
rozhodnutí. V současné době je svěře-
na působnost vydávání těchto povolení 
odboru výstavby ÚMČ Praha 16 s ad-
resou V.Balého 23, Praha – Radotín. 
Vzory žádostí o povolení jsou k dispo-
zici na odboru výstavby. Doklady po-
třebné k povolením upravují následují-
cí právní normy - ust. § 3 vyhl. č. 132/
1998 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona a § 3a) 
a 7a) vyhl. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů 
a vyjádření vodoprávního úřadu.
  Upozorňuji, že projektová doku-
mentace pro všechna výše uvedená 
povolovací řízení musí být od 1.1.2005 
zpracována autorizovanou osobou dle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě.
  Stavbu studny může provádět jen 
právnická a fyzická osoba oprávněná 

k provádění stavebních nebo montáž-
ních prací jako předmětu své činnosti 
podle zvláštních předpisů (obchodní 
zákoník, zákon o hornické činnosti) 
v žádném případě svépomocí pod 
odborným vedením.
  Užívat studnu lze pouze na základě 
pravomocného kolaudačního rozhod-
nutí.
  Ve své praxi se často setkávám 
s chybným názorem, že vrtaná studna 
je průzkumným vrtem, který nepod-
léhá povolení. Průzkumný vrt lze 
provést bez povolení, pokud čerpací 
pokus při provádění tohoto průzkumu 
bude trvat méně než 14 dní a odběr 
v této době nepřekročí 1 l/s. Po uply-
nutí lhůty nebo překročení čerpání 
je nutno vrt vystrojit a je třeba tuto 
stavbu posuzovat jako studnu, která 
podléhá výše uvedeným povolovacím 
řízením. Pokud vrt nebude využit jako 
studna, pak je nutné ho řádně zabez-
pečit nebo odborně odstranit, aby ne-
došlo k ohrožení podzemních vod.
  Závěrem uvádím, že  nakládání 
s vodami – odběr podzemních vod 
před datem 1.1.1955 se považuje za 
povolený, pokud oprávněný (může být 
vlastník studně) prokáže, že stavba 
studně byla zřízena před rokem 1955.

  Dobrý den, využívám této příleži-
tosti k tomu, abych  se představila 
jako veřejný opatrovník.  Současně 
vás ráda seznámím s informace-
mi o této funkci, která je jednou 
z funkcí činností Odboru sociál-
ního a zdravotního v Praze 16. 
Pro mnohé je výraz veřejný opatrovník 
spojením  slov, ze kterého nelze vyčíst 
co je obsahem mé práce, snad vám 
vše vysvětlí následující řádky. Je to 
péče o občany, kteří byli zbaveni způ-
sobilosti k právním úkonům. O této 
změně, po zhodnocení lékařského 
znaleckého posudku a dalších důkazů, 
rozhoduje příslušný soud. Většinou se 
jedná o osoby, které jsou již delší dobu 
v nepříznivém psychickém či zdravot-
ním stavu, při kterém došlo k změně 
jejich vlastního náhledu na sebe a svůj 
život a jednají v rozporu se svými 
zájmy. Soud poté rozhodne o zbavení 
způsobilosti k právním úkonům a po-
sléze i o ustanovení opatrovníka. Ve 
většině případů se opatrovnictví ujímá 

člen rodiny. Pokud však nikdo blízký, 
kdo by byl schopen a ochoten takové-
ho člověka opatrovat, není, nastupuje 
opatrovník veřejný - úřad. Hlavním 
krédem opatrovníka musí být blaho 
a ochrana zájmů klienta. Péče opat-
rovníka by se dala volně shrnout také 
do slov, že to, co pro sebe doposavad 
vykonávala osoba, která je momen-
tálně zbavena způsobilosti k právním 
úkonům, to pro ni teď bude vykonávat 
opatrovník. Je nutné dodat, že i když 
je osoba zbavena způsobilosti, není to 
stav, který musí být trvalý. Například 
vhodnou léčbou dojde k úpravě zdra-
votního stavu a způsobilost tak může 
být opět navrácena. 
   Zbavení způsobilosti je nejen o pé-
či, ale také o ochraně majetku těchto 
osob, a to hlavně před osobami, které 
umí využít jejich slabosti ve svůj pro-
spěch.
  Pro další informace či dotazy mne 
kontaktujte na tel. čísle 234 128 313.

  Jednou ze základních povinností 
podnikatele je oznámení všech změn 
a doplnění týkající se údajů a dokladů, 
které jsou stanoveny pro ohlášení živ-
nosti, a předložení dokladů o nich do 
15 dnů ode dne jejich vzniku věcně 
a místně příslušnému živnostenskému 
úřadu - fyzická osoba dle svého byd-
liště (§ 46 odst. 1 písm.a-i, živ. zák.), 
právnická osoba dle sídla (§ 46 odst. 2 
a-h, živ. zák.).
     Jedná-li se o změnu údajů, v jejichž 
důsledku dochází ke změně místní 
příslušnosti živnostenského úřadu (§ 
49 odst. 3, živ.zák.), je ode dne vzni-
ku změny místně příslušným úřadem 
k úkonům živnostenský úřad místně 
příslušný podle nového sídla nebo tr-
valého pobytu podnikatele a u zahra-
niční osoby podle povoleného pobytu, 
místa podnikání nebo podle umístění 
organizační složky podniku.

     Osoba zapsaná v obchodním rejst-
říku k ohlášení změny obchodní fi rmy 
a zahraniční osoba též k ohlášení 
změny umístění organizační složky 
připojuje doklad o jejím provedení 
v obchodním rejstříku.
  Na základě splnění náležitostí 
oznámení změn včetně úhrady správ-
ních poplatků dle zák. č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích ve znění 
pozdějších předpisů provede změnu 
živnostenského listu, případně zvolí 
postup dle § 49 odst. 2, živ. zák.
   Jedná-li se o změnu odpovědného 
zástupce, podnikatel je povinen do-
ložit k oznámení doklady podle § 46, 
živ. zák.
   Při nedodržení povinnosti oznáme-
ní změny údajů, týkajících se provozo-
vání živnosti, se vystavuje podnikatel 
možnosti sankce dle § 65 zákona 
o živnostenském podnikání.

Kterých ulic v Radotíně se týká 
výstavba inženýrských sítí a kde se 
o tom občané podrobněji dozvědí? 
Odbor výstavby jako obecný, speci-
ální stavební úřad a vodoprávní úřad, 
oznámil veřejnou vyhláškou zahájení 
řízení  o povolení “Stavby č. 3082 
– TV Radotín-západ, výstavba in-
ženýrských sítí, etapa 0005”, týka-
jící se vodovodních řadů, dešťových 
a splaškových stok v západní části 
Radotína. Dne 19.8.2005 proběhlo 
v zasedací místnosti úřadu MČ Pra-
ha 16 ústní jednání a dne 20.9.2005 
pod čj. OV-008284/05/Lh bylo vy-
dáno povolení na vodovod, dešťovou 
a splaškovou kanalizaci pro veřejnou 
potřebu. Jedná se o radotínské ulice 
Karlická, Zdická, Vojetická, Javořic-
ká, Na Viničkách, Kolová, Dehtínská, 
Příbramská, Lošetická, Jelenovská, 
Zderazská, Otínská, Sídliště a Týřo-
vická (jen voda). Inženýring zajišťuje 
ZAVOS s. r. o., Hybernská 13, Praha 
1. Dodavatele stavby vybere Magistrát 
hl. m. Prahy – OMI dle zákona č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 
bude vypracována prováděcí doku-
mentace stavby projektovou organiza-

cí DIPRO, s. r. o., Modřanská 11, Pra-
ha 4, IČO 48592722 a po rozčlenění 
stavby na jednotlivé dílčí etapy podle 
návaznosti na stávající sítě budou ob-
čané písemnou pozvánkou postupně 
zváni ÚMČ – OSM  k informativním 
schůzkám. Další podrobnosti budeme 
postupně zveřejňovat v NOVINÁCH 
PRAHY 16 a na internetových strán-
kách - informačním serveru MČ Pra-
ha 16 www.mcpraha16.cz. 
Co je to pasport, kdy je potřeba? 
Není-li dochována, nebo není-li v ná-
ležitém stavu projektová dokumentace 
stavby, může ji nahradit podle § 104 
stavebního zákona tzv. pasport stavby 
- to je zjednodušená dokumentace 
skutečného provedení stavby, kterou 
vypracuje oprávněný projektant. Do-
kumentace musí obsahovat technic-
kou zprávu, půdorysy, řezy, pohledy 
a musí z ní být zřejmé k jakému účelu 
stavba slouží. Chybí-li v archivu sta-
vebního úřadu dokumentace stavby, 
může také stavební úřad vlastníkovi 
stavby podle § 104 odst. 2 stavebního 
zákona nařídit vypracování pasportu. 
    

 Nárok na rodičovský příspěvek 
má rodič, který po celý kalendářní 
měsíc osobně celodenně a řádně pe-
čuje alespoň o jedno dítě do čtyř let 
věku, nebo do sedmi let věku, jde-li 
o dítě, které je zdravotně postižené. 
Aby rodiči rodičovský příspěvek 
náležel, může dítě navštěvovat jesle, 
mateřskou školu nebo jiné podobné 
zařízení pro děti předškolního věku 
nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci, 
bez ohledu na délku návštěvy. U dětí 
postižených je povolená každodenní 
docházka s 4hodinovou návštěvou. Za 
každý měsíc je nutné doložit potvrzení 
o délce trvání této návštěvy opatřené 
razítkem zařízení. Od 1.2.2006 začne 
platit novela zákona o státní sociální 
podpoře č. 204/2005 Sb. týkající se 

pobytu dětí v předškolních zařízeních. 
Dítě do 3 let bude moci  být nadále 
v jeslích nebo v obdobném zařízení 
jen 5 dnů v kalendářním měsíci. Dítě 
od 3 let bude moci být v předškolním 
zařízení každý den, ale nejvýše 4 ho-
diny. Upozorňujeme rodiče, že každou 
změnu, která by mohla ovlivnit nárok 
na rodičovský příspěvek jsou povinni 
hlásit do 8 dnů, např. jestliže dítě 
začne navštěvovat jesle nebo jiné po-
dobné zařízení, je nutné tuto skuteč-
nost písemně nahlásit na odbor státní 
sociální podpory. Výše rodičovského 
příspěvku činí  3635 Kč měsíčně. Ro-
dič, který pobírá rodičovský příspěvek 
si může neomezeně přivydělat, neboť 
jeho příjem není sledován.           

Upozornění pro pdnikatele
Přerušení živnosti - podle ustanovení 
§ 31 odst. 12, zákona č. 455/91 Sb., 
o živnostenském podnikání lze pro-
vozování živnosti přerušit nejdéle 
na dobu 2 let. Hodlá-li podnikatel 
přerušit provozování živnosti na dobu 
delší než  6 měsíců, je povinen tuto 
skutečnost předem písemně oznámit 
živnostenskému úřadu.
Zrušení živnostenského oprávnění - pod-
le ustanovení § 58 odst. 1, písm. c) zá-
kona č. 455/91 Sb., živnostenský úřad 
zruší živnostenské oprávnění, jestliže 
podnikatel o to požádá a přiloží sou-
hlas správce daně (FÚ) s ukončením 
činnosti provozované na základě živ-
nostenského oprávnění.
Uzavírka v Lahovičkách. V důsled-
ku dalšího postupu  plánované stavby  
inženýrských sítí  v Lahovičkách  bude  
neprůjezdná křižovatka ul. Na staré x 
K řece, a to  v termínu  od 5.10.2005 
do 4.11.2005. Objízdná t rasa je 
vyznačena příslušným dopravním 
značením. Bude to poslední doprav-
ní omezení v této lokalitě v letošním 
roce související s uvedenou stavbou. 
Uzavírka v Lochkově. Do závěrečné 
fáze postoupila také stavba technické 
vybavenosti v Lochkově. Její poslední 
etapa znamená uzavírku komunikace 
Ke Slivenci v termínu od 7.10.2005 do 
15.11.2005. Objížďka je vedena obou-
směrně ul. Cementářská - Pod Loch-
kovem - K Barrandovu - Ke Smíchovu 
- K Lochkovu. 
Uzavírka na Zbraslavi. V rámci 
stavby „Bytový dům – Nová  Zbrasla-
vanka“ bude  od 7.10.2005 dlouhodobě  
uzavřen příjezd z ul. El. Přemyslovny 
do ul. Pirnerova (Sluneční město)  a  
na parkoviště u „Alberta“. Po celou 
dobu výstavby „Nové Zbraslavanky 
bude na parkoviště umožněn příjezd  
pouze z ul. Paškova. 
Směrovky v Radotíně. V průběhu 
září došlo v Radotíně k úpravě in-
formačně orientačního značení tak, 
aby zejména obyvatelé správního 
obvodu Prahy 16 měli usnadněný 
přístup k úředním budovám  a dal-
ším objektům při vyřizování svých 
záležitostí. Směrovky vás dovedou na 
radnici, k jednotlivým odborům úřadu 
MČ Praha 16 a nekomerčním cílům 
v Radotíně (škola, stadion, kulturní 
středisko). 
OSM oznamuje občanům ul. 
U Starého stadionu v Radotíně, že 
v září byly zkolaudovány plynovo-
dy STL včetně veřejných částí STL 
přípojek a proto majitelé přilehlých 
nemovistostí mohou požádat Pražské 
plyná rny o osazení plynoměru. 
Vzhledem k tomu, že nebyl zkolaudo-
ván hlavní řad splaškové kanalizace, 
není možné zatím možné připojit do-
movní přípojky.

   Stejně jako v letech předcházejících 
proběhne  i ve zbývající části roku 
2005, letos pod názvem „Klíněnka 
jírovcová 2005“, akce, která by, právě 
za spoluúčasti vás – občanů správního 
obvodu Praha 16, ale nejen vás, měla 
být nápomocna kaštanům přežít.
   Hlavní město Praha zajistilo pro ob-
čany možnost odstranění listí jírovce 
maďálu (koňského kaštanu) napadené-
ho klíněnkou jírovcovou.
   To, že listy stromů již v létě hro-
madně rezavějí, hnědnou, usychají 
a předčasně opadávají, což je zcela 
a bezprostředně viditelné, způsobuje 
právě škůdce – malý motýlek, vzhle-
dem připomínající mola, se jménem 
klíněnka jírovcová (Cameraria ohri-
della), jejíž larvy se líhnou z vajíček 
nakladených na listy kaštanů. Larvy 
následně v listech vyžírají vnitřní 
pletiva, takzvaně minují. Listy tak 
procházejí výjimečným vývojem a, 
v poslední části, v předčasné fázi své-
ho vývoje opadají. Kaštany tak trpí.  
  Stručně lze charakterizovat a popsat 
nepříjemného škůdce takto:
  V půdě pod korunou stromu jírovce 
přezimují samci a samice klíněnky 
jírovcové v bílých kokonech, které 
vytvořily na podzim jejich larvy. 
Dospělci se z nich (podle teplotních 
podmínek) líhnou na jaře, koncem 
dubna, kdy kaštany mají vyrašené lis-
ty o velikosti 5 – 15 cm. Samice kla-
dou malá vajíčka o velikosti asi 0,3 x 
0,2 mm na horní stranu listů, většinou 
do mírných sníženin mezi listovými 
nervy. Po několika dnech se z nich 
líhnou malé larvičky, které se třikrát 
svlékají (mají 4 larvální instary). Lar-

vy žijí uvnitř listového pletiva, které 
prožírají, a vytváří tak zvanou pod-
kopěnku (minu). Miny jsou viditelné 
na listu jako skvrny. Během jara a za-
čátkem léta se vyvinou 2 – 3 generace, 
od konce srpna do začátku října ještě 
další dvě. V dospělosti larvy vytvoří 
kuklu, která proniká horní částí listu 
ven a z ní vylétá motýlek.
   Na podzim, po opadu listí, může 
být v listech kaštanů, pod korunou 
jednoho stromu, více než 25 000 
kukel klíněnky. I z tohoto důvodu je 
nezbytné shrabat listí dříve, než z něj 
kukly vypadnou na zem. Proto je 
tak důležité spadané listí co nejdříve 
shrabat a spálit. Je to jedna z nejúčin-
nějších metod boje s tímto škůdcem. 
Další možnou metodou je komposto-
vání - způsob sice náročnější, ale 
šetrnější k životnímu prostředí. Vyšší 
teploty v dobře založeném kompostu 
(60 – 70 °C) kukly spolehlivě likvidu-
jí. Proto je potřeba listí ihned po opa-
du shrabávat a kompostovat, vrstvu 
listí překrýt alespoň 10 cm silnou vrst-
vou zeminy. Hrabání však má význam 
po dobu 1,5 měsíce – v říjnu a v části 
listopadu. Listy se po určité době za-
čínají rozkládat a zámotky - kokony 
s kuklami z nich vypadávají. 
   Je-li listí shrabáváno až později na 
podzim či na jaře, je sice shrabáno, ale 
bez zámotků. Ochrana kaštanů je tak 
již neúčinná.
   K akci „Klíněnka jírovcová 2005“ 
pro vaší informovanost uvádíme:  
  Listí napadené klíněnkou jírov-
covou mohou občané shrabávat 
do pytlů, které získají zdarma 
na 28 kontaktních místech (viz 

dále, na konci článku rozvedeno).
   Pytle určené k tomuto účelu a napl-
něné listím postižených stromů (avšak 
jen listím z jírovce maďalu - kaštanu 
koňského) mohou občané přistavit 
buď ke stanovištím směsného odpa-
du, po případě na místa přistavení 
sběrných nádob na směsný odpad 
nebo zdarma odevzdat na určených 13 
kontaktních místech.
   Pytle naplněné listím kaštanů budou 
odstraněny ve spalovně v Průmyslo-
vé ul. v Praze 10 - Malešicích nebo 
v kompostárně v Dřevčické ul., rov-
něž v Praze 10 - Malešicích. 
   Žádáme majitele, případně nájemce 
pozemků, kteří mají na svých pozem-
cích kaštany, aby věnovali pozornost 
sběru listí z nich spadaného. 
   Další informace o klíněnce jírovcové 
naleznete na internetových stránkách: 
www.praha-mesto.cz (Informační 

server pražské radnice) > MĚSTO > 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, 
krajina a zeleň : článek - Klíněnka 
jírovcová – obávaný škůdce. Součástí 
článku je SEZNAM KONTAKTNÍCH 
MÍST NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 
PRO ROK 2005 s odkazy na: výdej 
pouze pytlů, výdej a příjem pytlů na-
plněných listím z kaštanů.
   Sběrný dvůr hl. m. Prahy, v ulici 
V Sudech, v Praze – Radotíně, který 
slouží především občanům správního 
obvodu Praha 16, je jedním z míst 
výdeje a příjmu pytlů naplněných 
listím kaštanů. Kontaktní osobou je 
pan Šika, tel.: 257 911 806. Provozní 
doba je pro tyto účely vymezena takto: 
ve všední dny od 8.30 do 17. 00 hod.
a v sobotu od 8.30 do 15.00 hod.
    Za spolupráci při pomoci přežít kaš-
tanům koňským vám všem děkujeme.

Rekonstrukce knihovny. Z důvodu 
rekonst r u kce  M íst n í  k n i hovny 
Radotín, byl po tuto dobu  omezen 
provoz půjčování knih. Knihovna nyní 
působí ve dvou objektech. Knihy pro 
dospělé se půjčují v radotínském Kul-
turním středisku v domě U Koruny 
a dětské knihy v ZŠ Radotín na prv-
ním stupni. Knihovna by se měla do 
původního objektu vrátit na jaře 2006.
Kladení věnců. Dne 28.10.2005 
p r ob ě h ne  v  pa rk u  n a  n á m ě s t í 
Osvoboditelů od 9.00 hod. u příleži-
tosti státního svátku slavnostní klade-
ní věnců. Občané jsou srdečně zváni.


