
orgánu, kde ve správním řízení může 
být uložena pokuta od 5 do 10 tisíc 
korun a zákaz činnosti až do dvou 
let. V závažnějších případech, kdy 
orientační zkouška ukáže více než 1,0 
promile alkoholu, bude řidič okamžitě 
předán Policii ČR.
   V současné době se můžete setkat 
v Radotíně  se stávajícími strážníky: 
Karlem Šandou, Milanem Stehlíkem, 
Alešem Koziarem, Bohumírem 
Bielikem, novými Jiřím Poštou, který 
nahradil od-
cházejícího 
kolegu stráž-
níka Jiřího 
Š a n t í n a , 
a Karlem 
Š í n e m . 
S t r á ž n í k 
L a d i s l a v 
Bártek má 
na starost 
l o c h k o v -
ský okrsek. Na Zbraslav nastoupil 
nový strážník Bc. Pavel Vojta a se 
stávajícím Janem Šimerou se  starají 
o centrum Zbraslavi. Strážnice Alena 
Dománková zodpovídá za okrsek 
Havlín, strážnice Helena Matějíčková 
zase o okrsek Lahovice a Lahovič-
ky. Strážník Josef Volf kontroluje 
Strnady. Velkou a Malou Chuchli 
kontrolují strážníci Patrik Vognar se 
svým kolegou strážníkem Martinem 
Bromkem. Nesmím zapomenout na 
Lipence, kde se potkáte se strážníkem 
Michalem Vocetkou. Všichni uvedení 
kolegové jsou kvalifi kovaní a v každé 
situaci jsou Vám ochotni pomoci.
   Na závěr bych Vám chtěl poděkovat 
za oznámení a různá upozornění, která 
dostáváme písemně na adresu MP de-
tašované pracoviště Praha – Zbraslav, 
Žabovřeská 1227, 156 00 Praha 
– Zbraslav nebo telefonicky na tel. čís-
lo 257 921 146 či  mobil 777 156 656. 
Tato čísla jsou nezměněna a budou 
platit i nadále, jako i linka tísňového 
volání 156. Vašimi připomínkami se 
zabýváme a snažíme se, abyste byli  
s naší prací co nejvíce spokojeni.
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   Poslední období je z hlediska hod-
nocení strážníků MP detašovaného 
pracoviště Zbraslav klidné. Je to dáno 
obdobím doznívajících svátků, a mož-
ná i současným mrazivým počasím. 
Svůj podíl na současné situaci mají 
také strážníci, kteří v preventivně 
bezpečnostních akcích pokračují 
a budou pokračovat. K tomu jim bude 
v Radotíně nápomocna nová personál-
ní posila v podobě  kvalifi kovaných 
a zkušených strážníků, kteří doplnili 
stav. Je také obnovováno technické zá-
zemí v podobě diktafonů, digitálních 
fotoaparátů, digitálních alkoholtestů 
či čteček potřebných ke kontrole evi-
dence psů.
   Chtěl bych upozornit na obecně 
závaznou vyhlášku hlavního města 
Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, 
která nabyla účinnosti 1.1.2005. 
(trvalé označení psů chovaných na 
území hlavního města Prahy a k vede-
ní evidence chovatelů psů). I v tomto 
případě jsou naši strážníci oprávněni 
kontrolovat plnění této vyhlášky. 
Máme k dispozici zařízení umožňující 
provádět kontrolu trvalého označová-
ní psů. Pokud strážník zjistí porušení 
uvedené vyhlášky, bude toto ozná-
meno příslušnému správnímu orgánu 
k dalšímu šetření.
   V nadcházejícím období nebudeme 
polevovat v kontrolách restaurač-
ních zařízení, zda se zde nepodává 
alkohol osobám mladším 18 let.  
I nadále budeme provádět kontroly 
lokalit s pravděpodobným výskytem 
„závadových“ osob. Samozřejmě ne-
budeme polevovat v řešení přestupků 
v dopravě, kterých je stále dost a dost. 
V současné době máme jako strážní-
ci nové pravomoci dané zákonem č. 
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 
před škodami způsobenými tabáko-
vými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami. Zde má strážník 
možnost zjistit u řidiče orientační 
zkouškou na alkohol, zda není pod 
vlivem alkoholu, a činit tak další 
opatření. Strážník  má právo nechat ři-
diče převézt  k lékařskému vyšetření. 
Přestupek bude oznámen správnímu 

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Dopravní podnik hl. m. Prahy   www.dpp.cz   dpp@dpp.cz
- informace o provozu MHD   tel. 296 191 817
- informace o tarifu MHD a předprodeji   800 313 727
- poruchy výdejních automatů na jízdenky   800 188 100
- závady zastávkových zařízení   296 133 113, 222 673 240
- stížnosti, podněty   296 192 067
ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)   www.ropid.cz   
ropid@ropid.mepnet.cz
- odbor organizování dopravy   234 704 590

LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA ULIC
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (spravuje všechny silnice a sběrné 
místní komunikace)   www.tsk-praha.cz   tsk@tsk.mepnet.cz
- hlášení závad a havárií na pozemních komunikacích   224 231 950, 
224 237 719, 224 237 725   iiks@tsk.mepnet.cz
Technické služby Radotín /spravují místní komunikace III. a IV. třídy
na území Radotína/   257 911 884, 257 911 806
Ostatní městské části – údržbu zajišťují úřady městských částí vlastními silami 
nebo přes soukromé společnosti, závady se vždy hlásí přímo na ÚMČ 

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
Eltodo-Citelum, s.r.o.   www.eltodo.cz   eltodo@eltodo.cz
- hlášení poruch semaforů   261 263 978, mimo pracovní dobu 244 470 800

STÁTNÍ SPRÁVA
Magistrát hl. m. Prahy   www.praha-mesto.cz   236 002 376   
posta@cityofprague.cz
- odbor dopravně správních agend   236 002 800 (non-stop)   
dsasek@cityofprague.cz
   -- řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy (Praha 4, Kongresová 2)   
974 823 817, 974 823 850
   -- motorová a přípojná vozidla – vydání duplikátu technického průkazu 
(Praha 4, Kongresová 2)   974 823 818
                                                     – ostatní agenda na odloučených pracovištích, 
např. Praha 5 – Motol, Plzeňská 215b (257 225 931, 257 225 932), Praha 13 
– Stodůlky, Jeremiášova 870 (251 610 239, 251 622 756)
- odbor dopravy   236 004 486   dopsek@cityofprague.cz
   -- silniční správní úřad (Praha 1, Řásnovka 8)   236 004 255 
   -- stížnosti na taxislužbu (Praha 1, Řásnovka 8)   236 004 299    
Úřad městské části Praha 16   www.mcpraha16.cz   234 128 205
- odbor dopravy (Praha 16, V. Balého 23)   234 128 290-2   
doprava@p16.mepnet.cz 

Jaké kompetence má stavební úřad 
na Praze 16? 

Úřad MČ Praha 16, odbor výstavby je 
příslušný podle § 117 odst. 1 písmeno 
c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) jako obecný stavební úřad 
a dle § 120 odst. 1 jako speciální 
stavební úřad pro stavby komuni-
kací a vodohospodářských děl. To 
znamená, že stavební úřad se sídlem 
Václava Balého 23, Praha – Radotín 
je ze zákona místně, věcně a funkčně 
příslušný projednávat a povolovat pro 
území Prahy 16 všechny navržené 
bytové a nebytové stavby, inženýrské 
sítě, silnice II. a III. třídy, místní ko-
munikace, veřejně přístupné účelové 
komunikace (s výjimkou komunikací 
I. třídy) a všechna vodní díla určená 
Statutem hl. města Prahy ve vyhláš-
ce č. 55/2000 Sb. (kromě ČOV nad 

300 EQ, havárií a úprav na velkých 
vodních tocích Berounce a Vltavě).

Kolik bylo povoleno bytových jedno-
tek na Praze 16 v roce 2005? 

Stavební úřad v roce 2005 obdržel 
4081 žádostí týkajících se pozemků 
a staveb na území Prahy 16, jedná se 
o stavební úpravy, změny stávajících 
staveb, stavební povolení přípojek, 
komunikací, vodních děl, nových 
bytových i nebytových staveb, žádos-
ti o kolaudace dokončených staveb, 
ověřování nemovitostí, vyjádření ke 
stavebním záměrům, dotazy, stížnosti 
a další žádosti pro katastrální území 
Radotín, Zbraslav, Malá Chuchle, 
Velká Chuchle, Lochkov, Lahovice 
a Lipence. V roce 2005 bylo zkolaudo-
váno 324 bytových jednotek a vydáno 
povolení na stavbu 154 nových byto-
vých jednotek na území Prahy 16. 
        

   Jak již bylo v Novinách Prahy 16 
krátce zmíněno, od začátku roku 2006 
začal platit dlouho očekávaný nový 
správní řád. To, že jde o základní 
změnu v právním systému, potvrzuje 
nejen oddálená platnost  zákona (tento 
nový správní řád vyšel ve sbírce záko-
nů již v roce 2004 a jde tedy  o zákon 
č. 500/2004 Sb.), ale  i ta skutečnost, 
že nový správní řád nahradil bývalý 
zákon o správním řízení, což byl  
zákon, který byl dle mínění mnohých 
odborníků na právo téměř geniální 
a platil  beze změn již od 1.1.1968.
   Jakkoli mají nová procesní pravi-
dla, obsažená v správním řádu, své 
přesvědčivé zastánce i odpůrce, nic to 
nemění na skutečnosti, že se tak touto 
právní normou od začátku roku řídí 
všechny správní orgány, živnostenské 
úřady nevyjímaje. 
   V řadě případů se přitom jedná 
o zásadní úpravy správy, které tak 
mění dosavadní dlouholeté a zažité 
procesní postupy živnostenských úřa-
dů. Zároveň je třeba v této souvislosti 
zdůraznit zejména rozsah a složitost 
nového správního řádu, řadu zcela 
nových ustanovení a logickou absenci 
jakékoli konstantní judikatury a soud-
ní praxe. Rozhodně tak nelze vyloučit 
i možné výkladové změny, ke kterým 
může, zejména v počátečním období 
účinnosti nového správního řádu, 
docházet, jak se budou při řešení spor-
ných otázek vyvíjet právní názory.
   Nový správní řád přitom upravuje 
postup orgánů moci výkonné (např. 
ministerstva, vláda ČR), orgánů 
územních samosprávných celků 
(zastupitelstva, rady, obecní úřady, 
krajské úřady, magistráty) a jiných 
orgánů (ČNB, ÚOOÚ, NKÚ, Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání), 
jakož i právnických a fyzických osob, 
pokud vykonávají působnost v oblasti 
veřejné správy (např. lesní či vodní 
stráž, Stanice technické kontroly). 
   Správní řád se přitom použije tehdy, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis 

speciální úpravu procesního postupu. 
Pro výkon živnostenské agendy z té-
to zásady vyplývá, že pro procesní 
postup živnostenských úřadů má 
přednost úprava obsažená v živnos-
tenském zákonu (ŽZ), v praxi jde pak 
např. o vymezení lhůt pro rozhodnutí 
o udělení koncese, místní příslušnost, 
jednací jazyk, ověření pravosti podpi-
su na plné moci.
   Správní řád se přitom nepoužívá 
na soukromoprávní vztahy založené 
na principu rovnosti subjektů, upra-
vené normami práva občanského, 
obchodního nebo pracovního a na 
vnitřní vztahy v rámci veřejné správy, 
upravuje činnost správních orgánů 
zaměřenou pouze navenek vůči dotče-
ným fyzickým a právnickým osobám, 
správní řád se též nevztahuje na vydá-
vání různých normativních správních 
aktů (nařízení, vyhlášky).
   Živnostenský úřad je pak při své čin-
nosti povinen postupovat v souladu se 
zákony a ostatními právními předpi-
sy, přičemž svou pravomoc uplatňuje 
pouze k těm účelům, k nimž mu byla 
zákonem svěřena. Je mu, jako i jiným 
správním orgánům, dále uloženo šetřit 
i práva nabytá v dobré víře. Této  dob-
ré víry se však přitom nelze dovolávat, 
pokud by stávající stav byl v rozporu 
s dobrými mravy, byl nezákonný či 
zasahoval nepřiměřeně do práv jiných 
osob. 
   Výkon veřejné správy je v novém 
zákoně defi nován jako služba veřej-
nosti, správním orgánům je uloženo 
vyřizovat věci bez zbytečných prů-
tahů a zároveň postupovat tak, aby 
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, 
podklady od dotčených osob pak  
mohou být obecně vyžadovány jen 
tehdy, stanoví-li tak  právní předpis. 
V rámci výkonu živnostenské agendy 
tak v praxi zůstává povinnost doložit 
požadované doklady při ohlašová-
ní živností či při podávání žádostí 
o koncese, a to dle  příslušných 
ustanovení živnostenského zákona.

V souvislosti s novelou vyhlášky 
č. 182/1991 Sb., kterou se prová-
dí zákon o sociálním zabezpečení  
č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, došlo od 1. ledna 2006 
ke zvýšení „příspěvku na provoz 
motorového vozidla“ vypláceného 
podle § 36 odst. 4 výše uvedené 
vyhlášky, a to u držitelů  průka-
zek ZTP z původních 5624 Kč na 
6000 Kč, u držitelů průkazek ZTP/P 
z původních 9124 Kč na 9900 Kč. 

Ke zvýšení dochází i u „pří-

spěvku na individuální dopravu“, 
vypláceného podle § 37 odst. 2 výše 
uvedené vyhlášky, kde  oproti pů-
vodním 6000 Kč dochází v letošním 
roce ke zvýšení na částku 6500 Kč. 

Žádosti o výše uvedené příspěvky 
obdržíte na odboru sociálním a zdravot-
ním  ÚMČ  Praha 16, nám. Osvoboditelů 
732, Praha 5, kancelář č. 5. Žádosti lze 
podávat v průběhu celého roku 2006.

    
    
 

 
Splašková kanalizace U Starého 
stadionu. Odbor správy majetku 
ÚMČ Praha 16 oznamuje občanům 
ul. U Starého stadionu, že se mohou 
připojit na hlavní řad splaškové kana-
lizace. Čerpací stanice je v provozu. 
Stavba byla řádně zkolaudována.
Edvard Outrata, místopředse-
da Senátu PČR, si vám dovoluje 
oznámit změnu sídla své obvodní 
senátorské kanceláře. Nová kancelář 
sídlí v Areálu Zálesí naproti Fakultní 
Thomayerově nemocnici. Adresa: Pod 
Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4, 
telefon: 234 035 660, fax: 234 035 661, 
e-mail: weissp@senat.cz. Spojení 
BUS: všechny autobusy kromě linky 
203 z metra „C“ Kačerov  do zastáv-
ky Nemocnice Krč.  Senátorský den: 
pondělí 14 – 17 hodin.
Vypořádání závazků po ukončení 
činnosti. V poslední době řeší kont-
rolní oddělení odboru živnostenského 
MČ Praha 16 stále častěji případy, kdy 
podnikatel ukončí činnost v provozov-
ně a neoznámí tuto skutečnost přísluš-
nému živnostenskému úřadu. Situace 
je o to nepříjemnější, pokud se jedná 
o prodejnu a spotřebitel neví, kam se 
obrátit s případnou reklamací. Pod-
nikatel musí dbát na dodržování ust. 
§ 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, v platném znění, kdy je 
prodávající povinen spotřebitele řádně 
informovat o rozsahu, podmínkách 
a způsobu uplatnění odpovědnosti za 
vady výrobků a služeb, včetně údajů 
o tom, kde lze reklamaci uplatnit, 
a o provádění záručních oprav. V pří-
padě ukončení činnosti v provozovně 
má podnikatel povinnost v souladu 
s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, v platném zně-
ní, informovat živnostenský úřad, kde 
lze vypořádat případné závazky.
Uzavření zahradnictví Bermak.  
Oznamujeme, že prodejna Bermak – 
zahradnické centrum, Výpadová 2103, 
v Praze 16 - Radotíně, byla z tech-
nických důvodů uzavřena. Uzavřena 
byla tak i prodejna a výdejna propan 
- butanových láhví. Zájemci o výměnu 
a koupi propan – butanových láhví 
mohou využít služeb např. u fi rmy 
BLIK, s.r.o., Vrážská 1496. Provozní 
doba je Po – Pá  7.00 – 12.00 hodin. 
Přisvícení přechodů. Společnost 
ELTODO - CITELUM, s.r.o. bude 
v našem správním obvodě koncem 
února a v březnu realizovat další při-
světlení přechodů pro chodce. Chodci 
budou tudíž před projíždějícími 
vozidly lépe chráněni, a to zejména 
v nočních hodinách. Konkrétně tomu 
tak bude nově u přechodů v Radotíně 
na náměstí Osvoboditelů na hlavním 
silničním tahu od Lochkova (přechod 
z ulice Na Výšince k novému sídlišti) 
a na Zbraslavi v ulici K Přehradám 
v osadě Strnady u autobusové 
zastávky.


