STRANA 2

Dne 1. 1. 2004 vstoupil v platnost
zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních
daních, který přináší změny v prodeji
tabákových výrobků a lihovin. Podle
ustanovení § 133 tohoto zákona je na
tržištích, v tržnicích a mimo provozovny určené k prodeji zboží a poskytování
služeb kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního právního předpisu prodej
tabákových výrobků a lihovin zakázán.
V praxi to znamená že uvedené zboží
smí být prodáváno pouze v provozovnách, které byly za tímto účelem
kolaudovány. Podnikatelé, kteří toto
zboží prodávají mimo tzv. „pevné provozovny“ by měli mít na provozovně
k dispozici kolaudační rozhodnutí, ze
kterého by jasně vyplývala způsobilost
provozovny k tomuto prodeji.
Uvedený paragraf umožňuje prodej
tabákových výrobků ve stáncích s prodejem denního tisku. Takovým stánkem
se rozumí stánek pevné konstrukce,
který se nenachází na tržišti nebo v tržnici, a mimo širokého sortimentu denního a periodického tisku nabízí jako
doplňkový prodej i tabákové výrobky.
Tabákové výrobky se smějí prodávat
pouze v jednotkovém balení určeném

k přímé spotřebě, na kterém je umístěna tabáková nálepka.
Ve stáncích s občerstvením je možno
prodávat tabákové výrobky v jednotkovém balení a lihoviny, a to i
rozlévané. Stánkem s občerstvením se
rozumí stánek pevné konstrukce, který
se nenachází na tržišti nebo v tržnici, a
mimo sortimentu občerstvení nabízí i
tabákové výrobky a lihoviny. Lihovinami se rozumí takové alkoholické nápoje (kromě vína a piva), které obsahují
nejméně 15 objemových % etanolu.
Kontrolu dodržování zákazu podle §
133 zák. č. 353/2003 Sb. Jsou oprávněny provádět celní orgány, územní
finanční orgány, Česká obchodní
inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, živnostenské úřady a
Policie České republiky. Za porušení
zákazu lze uložit pokutu do výše 150
000 Kč. Vedle pokuty bude výše uvedenými kontrolními orgány uloženo také
propadnutí tabákových výrobků a lihovin, nebo bude rozhodnuto, že se tyto
výrobky zabírají, což platí v případě, že
patří osobě, kterou nelze za správní delikt stíhat, nebo osobě, která není známa; vlastníkem zabraných tabákových
výrobků a lihovin se stává stát.
Homolka Pavel

Hlavní změnou je převod kompetencí v oblasti státní sociální podpory
z obecních úřadů s rozšířenou působností na úřady práce, a to od 1. 4.
2004. Výjimkou je Praha, kde budou
nadále působit úřady městských částí
určené Statutem hlavního města Prahy.
To znamená, že se tato změna našeho
správního obvodu nedotkne, žádosti
o dávky státní sociální podpory bude
i nadále vyřizovat Úřad městské části
Praha 16, odbor sociální a zdravotní, na
adrese:Náměstí Osvoboditelů 732, Radotín . Následující změny se týkají už i
nás. Mezi dávky státní sociální podpory
již nebude patřit příspěvek na dopravu,
který se ruší k 30. 6. 2004. Tímto příspěvkem se nyní přispívá rodinám na
krytí nákladů spojených s dojížděním
nezaopatřeného dítěte do školy mimo
obec, kde je hlášeno k trvalému pobytu.
Od září 2004 tento příspěvek nahradí
žákovské nebo studentské jízdné. Dal-

ší změna se týká omezení výdělečné
činnosti u pobírání rodičovského příspěvku. Doposud si rodič, který pobíral
rodičovský příspěvek mohl vydělat,
aby neztratil nárok na tuto dávku jen
3.480,- Kč čistého měsíčně. Novelou
se ruší omezení souběhu výdělku a
pobírání rodičovského příspěvku. Rodič, který tento příspěvek pobírá, si
tak bude moci neomezeně přivydělávat.
Nárok na dávky státní sociální podpory
se omezí u podnikatelů ve ztrátě či
hospodařící s nulou. Za jejich minimální příjem totiž bude považována částka
rovnající se polovině průměrné mzdy
v národním hospodářství (7.800,- Kč,
v roce 2002). Poslední změnou je, že se
příjmy nezaopatřených dětí za měsíce
červenec a srpen nebudou započítávat
do rozhodného příjmu. Toto opatření by
mělo zvýšit motivaci studentů k výdělečné činnosti během prázdnin.
Kateřina Krištůfkova

12.- 14. srpen 2002 patří mezi dny, které
se nám všem hluboce vryly do paměti.
Bohužel i ve správním obvodu Prahy
16 se toto období stalo děsivým snem
mnoha obyvatel, kteří během krátkého
období, bez jakéhokoliv varování, přišli
díky povodni o značnou část svého
majetku. V oblasti Radotína, Zbraslavi,
Chuchle, Lahovic a Lipenců byly
velkou vodou dotčeny hlavně rodinné
a bytové domy. V mnoha případech
bylo vybudování obydlí, která byla
povodní dotčena, celoživotním úsilím
majitelů či nájemců objektů. Postupné
uvědomování si rozsahu škod na
majetku se následně negativně odrazilo
i na psychice a zdravotním stavu
postižených.
Ve chvílích, kdy se lidé ocitnou v
tísni, přijmou rádi jakoukoliv solidární
pomoc, hmotnou či finanční, nejen
od lidí blízkých a známých, ale i od
organizací. V našem správním obvodu
se solidarita projevila bezprostředně.
Všem dárcům patří poděkování za
pomoc.
V případě živelné katastrofy v srpnu
2002 nabídl postiženým pomoc i
stát, prostřednictvím Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, několika formami
státní pomoci ( „Nenávratný příspěvek
fyzickým osobám, které přišly o byt“,“
Úhrada nákladů demolic zničených
objektů“, „Dotace obcím na zajištění
dočasného ubytování pro osoby, které
v důsledku povodní přišly o bydlení“,“
Úvěr fyzickým osobám, které přišly
o byt“,“ Dotace obcím na výstavbu
nových nájemních bytů“,“ Dotace
ke krytí částí úroků z úvěrů na
opravy panelových domů“,“ Úvěry
poskytované do fondů obcí na opravy

bytového fondu“, „Dotace poskytované
do povodňových fondů obcí na opravy
bytového fondu“ ). Pro správní obvod
Praha 16 byly nejdůležitější formou
státní pomoci „Dotace poskytované
do povodňových fondů obcí na opravy
bytového fondu“ pro všechny vlastníky
bytového fondu, jejichž domy a byty
byly poškozeny povodněmi. Posledním
dnem pro podání žádosti o dotaci byl
vyhlášen 31.srpen 2003. K dnešnímu
dni bylo Zastupitelstvem Magistrátu
hlavního města Prahy ve správním
obvodu Prahy 16 finančně uspokojeno
49% požadavků, tj Radotín a Lipence
42%. , Chuchle 61%, Zbraslav 51%.
Termín ukončení oprav po povodních,
který byl jednou z podmínek pro
poskytnutí dotace, byl v návaznosti na
dopis ředitele odboru podpory bydlení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
posunut z 31.12.2003 na 30.6.2004.
Do agendy ekonomického odboru
přibyla po povodních v srpnu 2002
veškerá činnost, která se vztahuje
k této problematice. Práce referentek
započala bezprostředně po 13.08.2002,
kdy organizovaly chod evakuačního
střediska ( Sokolovna Radotín ),
pokračovala chodem sběrného střediska
humanitární pomoci v prostorách
dvora v budově bývalé Akumulátorky,
podáváním průběžných informací (
formou letáků, telefonicky či osobním
stykem ), soustřeďováním podkladů pro
žádosti o dotace radotínských občanů
postižených povodní, podepisováním
smluv s těmito občany a následným
proplácením dodaných faktur za opravy
nemovitostí.
Eva Kottková

Zaslechne-li běžný občan slovo
přestupek, většinou se mu automaticky vybaví přestupek dopravní. Jistě
proto, že automobilem jezdí, ať už
jako řidič nebo spolujezdec, prakticky
každý z nás. S obecnější představou
o přestupcích, na rozdíl například od
trestných činů, to zpravidla bývá horší. Proto jsme se rozhodli čtenářům
uvedenou problematiku zjednodušenou
formou přiblížit.
Kromě již zmíněných dopravních
přestupků mezi nejčastěji se vyskytující přestupky patří přestupky proti
občanskému soužití. Ty jsou upraveny
v § 49 zákona o přestupcích (200/1990
Sb.). Z nich mezi typické patří slovní
napadání. Ta lze rozdělit na dvě základní podskupiny. Do první z nich patří
slovní napadání urážlivé nebo zesměšňující povahy. Tyto přestupky se ovšem
neprojednávají automaticky (z úřední
povinnosti) na základě jejich pouhého
oznámení. Chce-li takovýmto slovním
napadením dotčená osoba docílit, aby
byl přestupek projednán, musí podat
kvalifikovaný návrh, jehož náležitosti
jsou stanoveny v přestupkovém zákoně.
Většina úřadů, včetně zdejšího (odbor
občansko správní, nám. Osvoboditelů
č.21, kancelář č.10 v 1.patře), má pro
tyto případy připravené tiskopisy, ve
kterých je vysvětleno, co je třeba do takového návrhu uvést, včetně příslušného poučení potenciálního navrhovatele.
Zde je třeba poukázat na to, že pokud
se navrhovateli nepodaří jím v návrhu
tvrzené skutečnosti prokázat, nebo se
bez vážného důvodu a bez omluvy
nedostaví k ústnímu jednání či vezme
svůj návrh zpět, uloží se mu zákonem
stanovená povinnost uhradit náklady
řízení paušální částkou, jejíž základní
výše v současné době činí 1.000,-Kč.
Do druhé podskupiny patří zbývající
slovní napadání, například vyhrožování
újmou na zdraví nebo slovní napadání
hrubé (nikoliv už ovšem urážlivé)
povahy. Dále do této skupiny patří
přestupky, jimiž pachatel způsobil jiné
osobě poranění, a to buď z nedbalosti
(ublížení na zdraví – např. pokousání
psem) nebo úmyslně (drobné ublížení
na zdraví) a schválnosti. Zda se jedná
o ublížení na zdraví či drobné ublížení
na zdraví, rozhodne na základě žádosti
Policie ČR znalec z oboru lékařství.
Druhou nejrozšířenější skupinou jsou
přestupky proti majetku (§ 50). Mezi
nejběžnější z nich patří úmyslné zničení či poškození věci z cizího majetku a
krádež. Do této skupiny patří i zpronevěra a podvod. Orientační hranicí pro
zjištění, zda se nejedná o trestný čin, je
výše škody přímo způsobené přestupkem. Ta je v současné době stanovena
na 5.000,-Kč.
Dojde-li ke spáchání výše uvedených
přestupků mezi osobami blízkými
(např.: manželé, sourozenci, děti, rodiče, druh – družka), projednávají se tyto
přestupky výhradně na návrh.
Třetí nejrozšířenější skupinou jsou
přestupky proti veřejnému pořádku (§
47). Z nich mezi nejtypičtější patří neuposlechnutí výzvy veřejného činitele
při výkonu jeho pravomoci (např. po-

licista ve službě požadující předložení
dokladu totožnosti během prošetřování
přestupku), rušení nočního klidu (tj.
v době mezi 22.00 hod. a 06.00 hod.;
sem nepatří hluk způsobený provozem
např. továrny, restaurace ani veřejné
hudební produkce – tyto případy řeší
hygienické stanice; musí se jednat
o hluk způsobený konkrétní osobou
– např. ten, kdo nastaví nadměrnou
hlasitost televizního přijímače v době
nočního klidu – nadměrnost hlasitosti
posuzuje správní orgán, který přestupek řeší), vzbuzení veřejného pohoršení
(vyžaduje pohoršení nejméně tří osob),
či znečišťování veřejného prostranství.
Přestupky proti veřejnému pořádku je
možné hlásit buď na Městské policii
(bezplatná linka 156) nebo na Policii
České republiky (bezplatná linka 158).
Pokud přestupky oznamujete mobilním
telefonem, používá se rovněž bezplatná
univerzální linka 112.
Většině uvedených přestupků odpovídají obdobné trestné činy. Ve sporných
případech o tom, zda se jedná o přestupek nebo o trestný čin, rozhoduje
s konečnou platností Obvodní státní
zastupitelství příslušné dle místa spáchání skutku.
Co se týče dokazování, mezi nejčastěji
v praxi používané důkazy patří důkazy
listinné (např. dopisy), výslechy svědků
a úřední záznamy policie. Nejsou-li
důkazy k dispozici, je prokazování
skutku pachateli ztížené a v některých
případech prakticky nemožné. Aby se
této situaci předešlo, je třeba přestupky nahlašovat co nejdříve. Je-li přestupkem způsobena škoda na majetku
(krádež, rozbití okna, poškození oděvu)
nebo dojde k poranění osob, je třeba
přestupek neprodleně hlásit na místním
oddělení Policie České republiky. Ta na
místě provede ohledání, zajistí důkazy
(pořídí fotografie, vyhotoví orientační
nákresy, uvede časové údaje, apod.),
předběžně vyslechne zúčastněné osoby a o zjištěných skutečnostech sepíše
úřední záznam. Jedná se o tzv. neopakovatelné důkazy, které nelze později
ničím nahradit a na nichž závisí pozdější úspěšné vyřešení přestupku příslušným úřadem. Z uvedeného důvodu není
vhodné výše uvedené přestupky hlásit
přímo na úřadě.
Průběh správního řízení o přestupku
je upraven v přestupkovém zákoně a ve
správním řádu (71/1967 Sb.). Přednostně se postupuje podle přestupkového
zákona. Podle správního řádu se postupuje v případech, které přestupkový
zákon neupravuje.
Přestupky proti občanskému soužití,
proti majetku a proti veřejnému pořádku se zásadně projednávají úřadem,
v rámci jehož místní působnosti byly
spáchány. To v případě správního obvodu Prahy 16 znamená, že přestupky
spáchané na území Radotína se projednávají na odboru občansko správním
Úřadu městské části Praha 16. Přestupky spáchané na území městských částí
Lipence, Lochkov, Velká Chuchle a
Zbraslav projednávají na těchto městských částech za tímto účelem zřízené
přestupkové komise.
Pavel Švec

V první řadě je nutno uvést, že žádost o prodloužení lhůty k provedení
(dokončení) stavby musí být vždy
odůvodněna. Je to dáno zejména tím,
že řízení v této věci se vede podle §
68 stavebního zákona, který stanoví,
že stavební úřad může na žádost stavebníka v odůvodněných případech
povolit změnu stavby ještě před jejím
dokončením. Změna stavby před jejím
dokončením většinou spočívá ve změně
vlastní stavby, tedy ve změně projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že
stavební zákon nemá zvláštní ustanovení pro změnu podmínek stavebního
povolení, např. prodloužení lhůty k dokončení stavby, postupuje se i v těchto
případech podle § 68.
Zjednodušeně lze konstatovat, že jak
stavebník svou žádost odůvodní, je jen
na něm, a zda se z pohledu stavebního
úřadu jedná o pádné důvody, je zase jen
na posouzení příslušného stavebního
úřadu. Současně je třeba doplnit, že
nedostatek finančních prostředků je důvodem sice častým, ale v dnešní době s
různými možnostmi financování staveb

důvodem nepříliš přesvědčivým. Pokud
by stavebník chtěl tento důvod zdůraznit,
bylo by vhodné obstarat např. vyjádření
finančních ústavů o odmítnutí úvěru.
Je také doporučeno k žádosti přiložit
reálný časový plán dokončení stavby,
který by měla posoudit, a příp. spolupodepsat osoba, která buď stavbu bude
dokončovat (zhotovitel) nebo v případě
provádění svépomocí osoba, která
byla označena jako odborný dozor.
Na neodůvodněné protahování výstavby pamatuje stavební zákon sankcemi,
kdy nepodnikající fyzické osobě lze
uložit pokutu až do výše 25.000 Kč za
přestupek, kterého se tato osoba dopustí tím, že přes výzvu stavebního úřadu
prodlužuje bez vážného důvodu dokončení stavby nad lhůtu stanovenou ve
stavebním povolení. Pokud právnická
osoba nebo fyzická osoba podnikající
podle zvláštních předpisů zhoršuje životní prostředí tím, že prodlužuje dobu
výstavby v rozporu se stavebním povolením, vystavuje se tímto možnosti uložení pokuty až do výše 500.000 Kč.
Čeněk Kořínek

