
   Chtěl bych si na svém pozemku 
na území Prahy 16 postavit chatu, 
co potřebuji k jejímu stavebnímu 
povolení? 
   Na území hl. města Prahy dle vy-
hlášky 26/1999 Sb. HMP o obecných 
technických požadavcích na výstavbu 
v hl. m. Praze (dále jen OTPP) není 
povoleno stavět chaty. Pouze na vy-
mezeném území zahrádkových osad 
(např. ve Velké Chuchli) jsou povoleny 
dle OTPP čl. 50 odst. 13, zahrádkářské 
chaty o maximální zastavěné ploše do 
18 m2  včetně teras, verand a vstupů.  
Zahrádkářské chaty zde mohou mít 
jedno nadzemní podlaží bez podkro-
ví se světlou výškou 2,5 m  a mohou 
být podsklepeny při podezdívce max. 
0,5 m nad terénem. Oplocení za-
hrádkové osady musí být průhledné, 
oplocení jednotlivých zahrádek je ne-
přípustné a garáže se v zahrádkových 
osadách zřizovat nesmějí. Pokud tedy 
máte pozemek mimo zahrádkovou 
osadu, chatu povolit nelze.
    Mohu si požádat o přípojku vody 
ke stávající zahrádkářské chatě 
v osadě Lahovská? 
   Ve stávající  zahrádkářské osadě 
Lahovská (vymezené územním plá-
nem PZO = zahrádky a zahrádkové 

osady), kde jsou umístěny zahrádkář-
ské chaty je povoleno pouze společné 
hygienické zařízení, společný rozvod 
vody z veřejného vodovodu a společné 
rozvody elektřiny. Přípojky vody pro 
jednotlivé zahrádkářské chaty v za-
hrádkové osadě nelze povolit. 
  V osadě Lahovská ve Velké 
Chuchli se ale nyní přípojky vody 
budují, jak je to možné?
    Jedná se o sousední území označené 
v územním plánu do roku 2010 PZO 
a po roce 2010 OC = čistě obytné, kde 
již jsou  povolené chaty, studny, žum-
py a přípojky elektro z dřívější doby 
(kdy toto území ještě nebylo součástí 
Prahy). V souvislosti se započetím 
geologického průzkumu a provede-
ním průzkumné štoly pro veřejně 
prospěšnou stavbu  “Silniční okruh 
kolem Prahy – Stavba 514  Lahovice 
– Slivenec” se v osadě Lahovská za-
čala snižovat hladina podzemních vod 
ve stávajících studnách. Ředitelství 
silnic a dálnic ČR proto nechalo v této 
lokalitě vypracovat projekty vodovod-
ních řadů a přípojek jako náhradu za 
ztracenou vodu ze studní. Část vodo-
vodních přípojek zde již je povolena, 
zrealizována a  postupně se kolauduje.

 Čas prázdnin a dovolených nastal, 
a jak bývá zvykem, obdržely děti za 
odměnu po ročním úsilí ve školních 
lavicích i nejedno zvířátko či zvíře. Je 
ale nutné upozornit, že chov zvířat je, 
a měl by být, nejen radostí, ale  součas-
ně i starostí s řadou povinností. Tedy 
nejen vám, novým pořizovatelům, ma-
jitelům a chovatelům zvířátek a zvířat, 
ale i těm již zkušenějším a zkušeným 
jsou určena následující slova.    
   Pražští zastupitelé schválili již před 
časem novelu vyhlášky o poplatcích 
ze psů. Podle tohoto předpisu musejí 
být všichni psi v Praze starší půl roku 
označeni mikročipem, případně pak 
tetováním. Předpis začal platit od led-
na 2005 a majitelé psů měli na jejich 
označení jeden rok.
   I přes skutečnost, že označení mi-
kročipem je stejně spolehlivé jako 
otisk prstu u člověka, zdaleka ne 
všechny psy nechali jejich majitelé 
prozatím takto označit.
   A toto jsou nejčastější otázky, se kte-
rými se na nás majitelé zvířat obracejí:
   Co je to mikročip? Mikročip 
- transponder - je pasivní nosič in-
formací v podobě číselného nebo pís-
menného kódu. Je uložen v miniaturní 
kapsli z biokompatibilního skla (cca 
12x2 mm). Čip vysílá předem vlo-
ženou, překódovanou informaci bez 
vlastního zdroje energie až po akti-
vaci čtecím zařízením, transceiverem. 
Mikročip je tedy malá umělohmotná 
částečka, trochu větší než zrnko rýže, 
která je umístěna ve sterilní aplikační 
jehle. Touto jehlou se pak vpíchne pod 
kůži zvířete.
  Jaký přístroj je čtecí zařízení? 
Čtecí zařízení – transceiver, reader - je 
zpravidla přenosné, mobilní zařízení, 
které svým aktivačním polem v urče-
né frekvenci radiových vln aktivuje 
implantovaný nosič informace (mi-
kročip) a zpětně přijímá vyslaný kód; 
na svém displeji jej převádí do číselné 
anebo písmenné podoby, „načítá“ jej. 
Některá čtecí zařízení jsou schopna 
„přečíst“, t.j. vyhledat a dekódovat 
signály na více systémů – multireader; 
případně informaci uložit ve své pa-
měti a propojit se s počítačem.
   Jaké informace jsou v čipu? V čipu 
je patnáctimístný číselný kód. Čip 
neobsahuje žádné další informace. 
Informace o zvířeti jsou pak vedeny 
v počítači (registru psů) pod tímto 
číselným kódem. 
  Co je číselný kód, čím se vyzna-
čuje? Kód – identifi kační znak - je 
obsažený v patnáctimístném kódu 
mikročipu. Sestává se z dvanácti-
místné číselné řady, jíž může být 
předřazen třímístný písmenný nebo 
číselný kód země (country code 
dle ISO 3166) registrace (původu) 
zvířete. Pro Českou republiku tedy 
např. CZE (nebo 203) 098100110257. 
Struktura kódu, tedy význam a pořadí 
jednotlivých znaků v číselné řadě, je 
určena mezinárodním standardem. 
Variabilita kódu prakticky vylučuje 
případnou duplicitu číselné řady; kro-
mě toho kód obsahuje mezinárodně 
přidělený identifi kátor výrobce, čímž 
je zaručena jedinečnost číselných 
řad i jednotlivých kódů v produkci 
různých výrobců. Mikročip s takto 
strukturovaným kódem už tedy není 
jako v minulosti geografi cky univer-
zální, ale jednotlivé série se produkují 
(a následně evidují) pro každou zemi 
soustavy ISO zvlášť.
   Co to je implementace mikročipu? 
Implantace – aplikace (zavedení) 
– mikročipu spadá do kompetence od-
borně způsobilých osob ve smyslu zá-
kona o veterinární péči. Po technické 
stránce jde o výkon, při němž je trans-
ponder pomocí jednorázového vpichu 
sterilní jehlou vpraven na určené mís-
to na těle označovaného zvířete.
   Kam se mikročip aplikuje? U psů 
se čip aplikuje do podkoží levé strany 
krku.
   Necestuje čip v těle zvířat? Kvalitní 
a dobře aplikovaný mikročip zůstane 
celoživotně na stejném místě. Čip tedy 
necestuje.
 Není aplikace čipu bolestivá? 
Aplikace je minimálně bolestivá, 
asi stejně jako každá jiná podkožní 
injekce.
   Jak dlouho aplikace trvá? Zavedení 
čipu trvá několik sekund.

    V jakém stáří a jak velkému ště-
něti lze čip aplikovat? Věk ani veli-
kost štěněte nehrají žádnou roli.
 Jak dlouho mikročip vydrží? 
Mikročip vydrží po celý život zví-
řete. Kód v čipu nelze vymazat ani 
pozměnit. 
   Jaké je cena čipování? Ceny čipo-
vání se mohou odlišovat v závislosti 
na ceně čipu případně nabídce dalších 
sužeb s tím souvisejících. Cena čipo-
vání v Praze ale zpravidla nepřevyšuje 
částku, která je majiteli psa v příštích 
dvou letech odečtena z poplatku za 
psa. Úleva z roční sazby poplatku ve 
výši 300 Kč bude na dobu dvou let 
poskytnuta tomu držiteli, který nechá 
označit psa mikročipem a současně 
zanést do databáze hlavního města 
Prahy. Na tuto úlevu má poplatník 
nárok počínaje rokem následujícím 
po roce, ve kterém splnil obě uvedené 
podmínky. Úleva se poskytne započ-
tením při plnění poplatkové povin-
nosti. Pokud je výše úlevy vyšší než 
sazba poplatku, jedná se v konkrétním 
případě o úplné osvobození.
 Jaké jsou výhody čipování? 
Mikročip je podmínkou k vystavení 
pasu Evropské unie (Petpasportu). Od 
1. října 2004 je Petpasport povinný 
pro psy, kočky a fretky opouštějící 
území České republiky (staré mezi-
národní očkovací průkazy jsou pro 
cestování neplatné). Vystavení pasu 
pro čipované zvíře pak není žádný 
problém. Ovšem zatímco čipovat 
může jakékoliv veterinární pracoviště, 
Petpasport může vystavit pouze sou-
kromý veterinární lékař, který je drži-
telem dokladu o schválení a registraci 
(seznam těchto veterinářů je dostupný 
na webových stránkách SVS ČR). 
Další výhodou „čipovaného zvířete“ 
je možnost jeho bezplatného přihláše-
ní do Národního registru majitelů zví-
řat. Tento registr zajišťuje 24hodinový 
servis, který můžete využít při ztrátě 
vašeho zvířete. Evidence v databázi 
a poskytování informací v případě 
nalezení zvířete je zdarma.
  Co musíte udělat po očipování 
vašeho psa? Povinností každého 
majitele psa v Praze je očipování 
oznámit na Magistrát hlavního města 
Prahy (ne již na úřad městské části, 
jak tomu bylo doposud). Na přihlášení 
do magistrátní evidence psů má maji-
tel jeden měsíc po očipování zvířete. 
Příslušný formulář vydá veterinář, 
který psa očipuje. Přihlášení psa do 
Národního registru majitelů zvířat po-
vinné není, ale rozhodně je výhodné. 
Příslušný formulář vydá rovněž vete-
rinář, který psa čipuje. Pro majitele 
zvířat, kteří předpokládají, že budou 
se svým psem cestovat v budoucnu 
do zahraničí, je výhodné zároveň 
s aplikací mikročipu nechat vystavit 
i Petpasport.
  Mám pejska označeného jiným 
způsobem (mikročip mimo RFID, 
tetování). Může být evidován v Ná-
rodním registru majitelů zvířat? 
Národní registr majitelů zvířat evidu-
je na přání majitele i zvířata označená 
jinými způsoby než RFID (tetování, 
mikročipy jiných systémů než ISO,...). 
Na tato zvířata se však nevztahuje 
garance identity zvířete a nabídka 
pojištění odpovědnosti za škody. 
 Důležité kontakty:
- Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
ochrany prostředí
Ing. Olga Bednářová, Řásnovka 8, 
místnost 403, 110 15  Praha 1, 
tel.: 236 004 249, e-mail: 
Olga.Bednarova@cityofprague.cz
- Národní registr majitelů zvířat
www.narodniregistr.cz
Nonstop služba při ztrátě psa 
tel.: 602 611 053
- Městská veterinární správa, 
Na Kozačce 3, Praha 2,
Seznam registrovaných veterinárních 
lékařů pro vydávání pasu EU 
tel.: 222 513 281
   A ještě jedno doporučení na závěr. 
Ať jste majitelem psa, kočky nebo ji-
ného domácího mazlíčka, exotického 
zvířete, pštrosa nebo třeba koně, prá-
vě pro vás je určena metoda celoži-
votního a nezaměnitelného označení 
zvířete mikročipem (bližší informace 
na internetových stránkách Národní-
ho registru majitelů zvířat).
                           Ing. Michal Kožnar

  Nejčastějším dotazem, se kterým se 
vojáci v záloze obracejí na Krajské 
vojenské velitelství hlavní město 
Praha je: jak mám postupovat po 
dovršení věku 60 let a co mám dělat 
s vojenskou knížkou?  V zájmu co nej-
větší informovanosti občanů – vojáků 
v záloze o tom, jak mají postupovat 
v této otázce, zveřejňujeme stanovisko 
Krajského vojenského velitelství hlav-
ní město Praha:
   Brannou povinnost státních občanů 
České republiky, tedy povinnost plnit 
úkoly ozbrojených sil, povinnost obča-
na podrobit se odvodnímu řízení, vy-
konávat vojenskou činnou službu a pl-
nit další povinnosti upravuje zákon č. 
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   Brannou povinnost státních občanů 
České republiky, tedy povinnost plnit 
úkoly ozbrojených sil, povinnost obča-
na podrobit se odvodnímu řízení, vy-
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Svoz separovaného komunálního 
odpadu. Stanoviště tříděného sbě-
ru odpadů se skládají, ve většině 
případů, z nádoby na papír, u které 
bývá zajištěn svoz 2x až 3x týdně při 
zachování stávajícího počtu nádob. 
U nádob na plast bývá prováděn svoz 
3x týdně, taktéž při zachování stejné-
ho počtu nádob. Novinkou je třídění 
skla na bílé a barevné sklo do jedné 
nádoby, která má vnitřní prostor roz-
dělen v poměru 70  % pro barevné 
sklo a 30  % pro bílé sklo. Četnost 
svozu bývá, v případě nádob na sklo, 
prováděna 1x za 4 týdny, nyní již 
vozidlem s dělenou ložnou plochou 
tak, aby nedocházelo ke smíchání 
vytříděného skla.
Značení termínového štítku na od-
padových nádobách je prováděno 
nesmyvatelnou barvou nebo děro-
váním.

    Důchodové pojištění osob pečují-
cích o blízkou nebo jinou osobu není 
vázáno na pobírání příspěvku při péči 
o blízkou nebo jinou osobu, ale pouze 
na prokázání této péče.
   Osoby pečující osobně o dítě ve 
věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené vyžadující mimo-
řádnou péči, a osoby pečující osobně 
o převážně nebo úplně bezmocnou 
osobu nebo částečně bezmocnou osobu 
starší 80 let, pokud s touto osobou žijí 
v domácnosti (podmínka domácnosti 
se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou), 
jsou účastny důchodového pojištění 
podle § 5 odst. 1 písm. r) a s) zákona č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů.
   Doba péče je pro účely důchodového 
pojištění hodnocena jako náhradní 
doba pojištění (§ 12 až § 14 zákona 

o důchodovém pojištění), a je 
proto do celkové doby pojištění 
započítávána.
   Sociální pojištění na rozdíl od 
pojištění zdravotního stát za tyto 
osoby neodvádí.
   Aby bylo možno dobu péče do 
doby pojištění započítat, je nutné, 
aby pečující osoba do dvou let od 
skončení péče podala přihlášku 
na příslušnou správu sociálního 
zabezpečení, kde na základě toho 
bude zahájeno řízení o zápočtu 
doby péče pro účely důchodového 
pojištění. Tuto přihlášku lze podat 
již i v průběhu péče.
   Pro občany žijící trvale v našem 
obvodu je touto správou Pražská 
správa sociálního zabezpečení 
pro Prahu 5, Křížová 6, 150 00 
Praha 5.

  Nejčastějším dotazem, se kterým se 
vojáci v záloze obracejí na Krajské 
vojenské velitelství hlavní město 
Praha je: jak mám postupovat po 
dovršení věku 60 let a co mám dělat 
s vojenskou knížkou?  V zájmu co nej-
větší informovanosti občanů – vojáků 
v záloze o tom, jak mají postupovat 
v této otázce, zveřejňujeme stanovisko 
Krajského vojenského velitelství hlav-
ní město Praha:
   Brannou povinnost státních občanů 
České republiky, tedy povinnost plnit 
úkoly ozbrojených sil, povinnost obča-
na podrobit se odvodnímu řízení, vy-
konávat vojenskou činnou službu a pl-
nit další povinnosti upravuje zákon č. 
585/2004 Sb., o branné povinnosti 
a jejím zajišťování (branný zákon).
   Branná povinnost vzniká občanovi 
dnem následujícím po dni, v němž 
dosáhne věku 18 let a zaniká dnem 
dosažení věku 60 let.
   Občan brannou povinnost plní za 
stavu ohrožení státu nebo za váleč-
ného stavu.
   Z výše uvedeného vyplývá, že vojá-
kovi v záloze zaniká branná povinnost 
ze zákona po dovršení 60 let věku.
   Krajské vojenské velitelství hlavní 
město Praha již nevydává vojákům 
v záloze „Osvědčení“ o zániku bran-
né povinnosti.
   Vojákovi v záloze je ponechána 
vojenská knížka, která je postačujícím 
dokladem pro doložení doby vykona-
né vojenské činné služby (základní 

Jak s trávou do Sběrného dvora 
Radotín. Do sběrného dvora je možno 
umisťovat i posekanou trávu. Ne vždy 
ji však musí pracovníci sběrného dvo-
ra přijmout (mohou odmítnout tlející 
a zapáchající trávu).
Při větším množství bioodpadu do-
poručujeme z kapacitních důvodů 
předem telefonickou domluvu na čísle 
257 911 758. Ostatní typy odpadů se 
nadále přijímají od občanů neomezeně 
ve smyslu nařízení MHMP. 

Informace k podzimním volbám. 
Upozorňujeme politické strany 
a hnutí, že termín k nahlášení členů 
a náhradníků okrskových volebních 
komisí pro volby do zastupitelstev 
obcí je nejpozději do 20. září. 
Seznamy je nutno dodat starostům 
jednotlivých městských částí. 

Na Zbraslavi bude LIDL. Odbor 
výstavby ÚMČ Praha 16 vydal 
s t avebn í  p ovolen í  n a  s t avbu 
prodejny potravin - “LIDL” na
Zbraslavi. Předpoklad kolaudace 
je koncem listopadu a předpoklad 
otevření začátek prosince 2006.

Uzavírka křižovatky. Na náměstí 
Osvoboditelů bude o nadcházejícím 
víkendu opravována vozovka v klí-
čové radotínské křižovatce u parku 
U Koruny. Z tohoto důvodu bude 
doprava podle informací odboru do-
pravy MHMP v části komunikace 
zcela uzavřena (při příjezdu od ulice 
Pod Klapicí), v dalším úseku bude 
řízena kyvadlově světelnou signali-
zací (Karlická). Všechny autobusy 
MHD budou v sobotu 19. srpna jez-
dit po objízdné trase Vrážská – Na 
Betonce – Prvomájová, v neděli 20. 
srpna již jen autobusy ze směru od 
ulice Pod Klapicí. Zastávky se měnit 
nebudou.

Úpravy komunikací v Lochkově. 
Odbor výstavby ÚMČ Praha 16 
vydal stavební povolení na staveb-
ní úpravy komunikací v Lochkově 
- TV Lochkov stavba č. 3103, 
etapa 0002 komunikace - 2. část, 
pro ulice: K Celinám, Pod Vrchem, 
V Oudolku, Do Borovin, Nad Vsí, 
K Lahovské a U Sladovny.


