
Ministerstvo pozastavilo účinnost 
Pražských stavebních předpisů

V minulém čísle Novin Prahy 16 
jsme přinesli první část informací pro 
stavebníky týkajících se „Pražských 
stavebních předpisů“ (PSP). 

Od uzávěrky lednového čísla se si-
tuace změnila a informace otištěná na 
druhé straně (modrý box) s vyjádře-
ním pražské primátorky Adriany Kr-
náčové ze 17. prosince loňského roku 
se potvrdila – Ministerstvo pro místní 
rozvoj pozastavilo účinnost nařízení 
č. 11/2014 Sb., hlavního města Prahy, 
jímž se stanoví obecné po-
žadavky na využívání území 
a technické požadavky na 
stavby v hlavním městě Pra-
ze. Výjimku tvoří přechodné 
ustanovení upravené v pa-
ragrafu 85. (Nařízení bylo 
zveřejněno ve Sbírce práv-
ních předpisů hlavního města Prahy 
31. července 2014 a nabylo účinnosti 
dne 1. října 2014.)

Jak uvedla ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová, v praxi to zna-
mená, že projekt, který byl připraven 
do 30. září loňského roku, nemusí být 
nyní kvůli pozastavení účinnosti praž-
ských stavebních předpisů upravován 
podle celorepublikových stavebních 
předpisů, ale může zůstat ve stávající 
podobě. „Intenzivně jsme pracovali 
na podobě rozhodnutí, která zajistí 
právní jistotu, ochranu dobré víry 
a legitimního očekávání dotčených 
osob a která minimalizuje zásah 
státní moci,“ uvedla ministryně pro 

místní rozvoj Karla Šlechtová. 
V řízeních, kde je k žádosti doložená 

dokumentace zpracovaná přede dnem 
nabytí účinnosti PSP a předložená sta-
vebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od 
nabytí účinnosti PSP, se posuzuje pod-
le vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., 
o obecných technických požadavcích 
na výstavbu v hlavním městě Praze.

Tam, kde je k žádosti doložená 
dokumentace zpracovaná po dni 
nabytí „Pražských stavebních předpi-

sů“, je nutno dokumentaci 
posoudit podle vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. a podle vy-
hlášky č. 501/2006 Sb. 

Obecně tak lze říci, že 
do doby náprav y plat í 
v Praze celorepublikové 
stavební předpisy (tj. právě 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na stavby, 
a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území). 

K rozhodnutí o pozastavení mi-
nisterstvo přistoupilo, protože hlavní 
město na základě výzvy ministerstva 
nezjednalo nápravu a ani nepodnik-
lo žádné relevantní kroky, které by 
k jejímu zjednání vedly. Praze byla 
stanovena lhůta 15 měsíců ke zjednání 
nápravy. Lhůta začíná běžet následu-
jícím dnem po doručení rozhodnutí 
(ministerstvo odeslalo Praze rozhod-
nutí o pozastavení nových stavebních 
předpisů 16. ledna 2015).

Zloděj z velkotržnice
22. prosince 2014 v 16.15 hod. autohlídka městské policie prověřovala oznámení 
kvůli krádeži potravin v areálu Velkotržnice Lipence s.r.o. Po příjezdu na místo 
policisté kontaktovali oznamovatele, který označil pachatele krádeže a dále uve-
dl, že si muž strkal potraviny do kapes od bundy a pak prošel přes pokladnu bez 
placení. Hlídka s mužem sepsala Zápis o podaném vysvětlení, ve kterém se ke 
krádeži doznal, a „Oznámení o přestupku“ a celou záležitost předala příslušné-
mu správnímu orgánu k dořešení.
Silvestrovská krádež
Na Silvestra, 31. prosince v 13.35 hodin, strážníci autohlídky prověřovali ozná-
mení přijaté od pozorného občana, který uvedl, že při procházce po cyklostezce 
A1 vedoucí po levém břehu řeky Berounky si všiml, že část pletiva drátěného 
plotu ohrazující areál „dešťové usazovací nádrže“ v ulici Výpadová je poškozena. 
Dále si povšiml vypáčených vstupních vrat do provozní budovy zaměstnanců 
areálu včetně poškození uzamykacího mechanismu bezpečnostní mříže u vrat.
Hlídka po příjezdu zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Kvůli podezření 
z násilného vniknutí do objektu hlídka prostor zajistila proti vstupu cizích osob 
i jako místo trestného činu. Hlídka MP telefonicky kontaktovala správce areálu, 
který se dostavil ihned na místo a potvrdil zjevné násilné poškození vstupních 
vrat cizí osobou. Následně byla přivolána hlídka Policie ČR z místního oddělení 
v Radotíně, která si celou záležitost převzala k dalšímu opatření.
Stanovali pod širým nebem
Hodinu před půlnocí 15. ledna prováděla autohlídka městské policie běžnou 
hlídkovou činnost ve Velké Chuchli, kde při průjezdu ulicí Mezichuchelská zpo-
zorovala vedle silnice v náletovém porostu postavený stan. Policisté stan pro-
hlédli a probudili spícího muže a ženu. Následně provedli kontrolu obou osob 
včetně lustrace v databázi osob hledaných Policií ČR s negativním výsledkem. 
Za nepovolené stanování na území hlavního města Prahy mimo určená tábořiště 
jim byla udělena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.

Kontrolní činnost živnostenského úřadu
Odbor živnostenský Úřadu městské 

části Praha 16 provedl v roce 2014 cel-
kem 101 kontrolních šetření. 19 z nich 
bylo zaměřeno na prodej alkoholických 
nápojů s vyšším obsahem etanolu. 

Úsek kontroly prováděl po celý rok 
2014 průběžnou kontrolu dodržování 
povinností stanovených ustanoveními 
podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání, ve znění pozděj-
ších předpisů, a v souladu se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále vykonával 
dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění poz-
dějších předpisů, vykonával dozor nad 
dodržováním nařízení č. 9/2011 Sb. hl. 
m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a vykoná-
val dozor podle zákona č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, al-
koholem a jinými návykovými látkami 
a o změně souvisejících zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů. 

V roce 2014 bylo provedeno na úseku 
kontroly celkem 101 kontrolních šetře-
ní. Z toho 78x byla zahájena kontrola 
podnikatele (45krát u fyzických osob 
a 33krát u právnických osob). Kontroly 
byly zaměřeny převážně na označování 
sídel právnických osob, kontrolu sídel 

fyzických osob, 
pokud se l iši lo 
od bydliště, a na 
vybrané provo-
zovny, některé ve 
spolupráci s ČOI. 
Z celkového po-
čtu kontrol bylo 
19 z nich zamě-
řeno pouze na 
prodej a lkoho-
l ických nápojů 
s obsahem etanolu vyšším než 15 % 
a 19 kontrol bylo provedeno na základě 
podnětů od občanů a institucí a téměř 
vždy se jednalo o podněty oprávněné. 
Bylo uskutečněno 8 místních zjištění.       

Z celkového počtu 78 zahájených 
kontrol byly zjištěné nedostatky 26krát 
vyřešeny uložením pokuty v blokovém 
řízení a 5 pokut bylo uloženo v pří-
kazním řízení. Pracovníci kontroly 
zahajovali 2x správní řízení z důvodů 
neoprávněného podnikání a 5x bylo 
živnostenské oprávnění z důvodu 
nedoložení právního vztahu k sídlu 
zrušeno. Úsek kontroly prováděl výběr 
místních poplatků za tržní místa před 
prodejnou Albert a prováděl zde i pra-
videlnou kontrolu. Byly zkontrolovány 
i akce, které během roku pořádala 
Městská část Praha 16.

Lesy hl. m. Prahy, provozovatel Zá-
chranné stanice pro volně žijící živo-
čichy hl. m. Prahy, dementují zprávu 
o utrácení labutí. Informace se objevila 
na internetu, nezakládá se na pravdě 
a nevydalo ji vedení organizace.

Sdělení uvedená ve zprávě jsou ne-
pravdivá, smyšlená a poškozují oběta-
vou práci zaměstnanců záchranné sta-
nice i spolupracujících veterinárních 
lékařů. Lesy hl. m. Prahy ročně přijí-
mají do stanice velké množství labutí 
(kolem 100 kusů), které jsou mnohdy 
velmi ošklivě zraněny, zpravidla od 
tramvajových trolejí. Všem živoči-
chům, kterých je ročně do záchranné 
stanice přijímáno 2500, je poskytová-
na odborná veterinární péče. 

Je skutečností, že některé labutě 
zůstanou i po vyléčení zranění trva-
le handicapované. Tito jedinci jsou 
umísťováni do vhodných zařízení, 

kterými jsou zpravidla zoo koutky, ne-
zamrzající vodní plochy s dostatkem 
potravy aj.

V případě, že se zajímáte o pro-
blematiku zraněných volně žijících 
živočichů v Praze, neváhejte navští-
vit webové stránky organizace na 
www.lesypraha.cz. 

Handicapované labutě nejsou utráceny

Informace o nakládání s bioodpady 
a kovy v roce 2015

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění zákona č. 229/2014 Sb. 
nabyla účinnosti 1. ledna 2015. Z usta-
novení § 17 odst. 3 zmíněného zákona 
vzniká obcím povinnost zajistit místa pro 
oddělené soustřeďování složek komunál-
ního odpadu, minimálně nebezpečných 
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a bi-
ologicky rozložitelných odpadů. 

Ministr životního prostředí Richard 
Brabec dne 15.12.2014 podepsal finální 
znění vyhlášky „o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného soustřeďování 
složek komunálních odpadů“ (vyhláš-
ka č. 321/2014 Sb. z 16.12.2014), z níž  
vyplývá, že obce mají možnost volby 
při stanovení konkrétních požadavků 
na sběrnou síť na svém území a mohou 
plnit tuto povinnost mimo jiné pro-
střednictvím sběrných dvorů. Hlavní 
město Praha tedy povinnost danou 
zákonem pro kov i bioodpady splňuje.

Jak tedy hlavní město Praha, jakožto 
původce odpadů, tento systém zajišťuje?
Biologicky rozložitelné odpady
Z vyhlášky vyplývá, že obce jsou 
povinny zajistit místa pro oddělené 
soustřeďování minimálně pro biood-
pady rostlinného původu, a to nejméně 
v období od 1. dubna do 31. října kalen-
dářního roku. Systém nakládání s bio-
logicky rozložitelnými komunálními 
odpady (tzv. BRKO) v hl. m. Praze je 
založen na stabilním sběru prostřed-
nictvím sběrných dvorů a stabilního 
sběrného místa rostlinného bioodpadu 
v Praze-Malešicích a také na dalších 
rozvíjejících se systémech sběru, které 
jsou blíže k místu vzniku odpadu, jako 
jsou velkoobjemové kontejnery a mo-
bilní sběrné dvory. 

Hlavní město také v rámci plnění plá-
nu odpadového hospodářství původce 
odpadů podporuje kompostování BRKO 
přímo u občanů, tzn. domácí kom-
postování na zahrádkách, balkónech 
i v domácnosti či kompostování komu-
nit, tj. kompostování více domácností 
v jednom společném kompostéru. Více 
informací nejen o domácím komposto-

vání lze získat www.kompostuj.cz. Nyní 
je tato podpora realizována především 
formou informačně osvětové kampaně 
v rámci oslav Dne Země, která proběhne 
na rozhraní dubna a května i na území 
Městské části Praha 16. 

Velmi častým dotazem je nyní při-
stavování „hnědých kontejnerů“ na 
bioodpad. Jak již bylo uvedeno výše, 
novela zákona o odpadech nezavádí 
obcím povinnost sběru bioodpadů 
pomocí „hnědých kontejnerů“, jak se 
často občané mylně domnívají, nic-
méně Praha o tomto způsobu uvažuje. 
Celoplošnému zavedení tohoto sběru 
bioodpadů nepřispívá především ne-
standardní režim, kdy je odbor měst-
ské zeleně a odpadového hospodářství 
pražského magistrátu (MZO) již tře-
tím rokem nucen uzavírat smlouvy na 
svoz odpadu na krátká časová období 
a tak bohužel není prostor pro rozšiřo-
vání separací komodit. 

Pro doplňující informace je pro 
agendu bioodpadů na oddělení odpa-
dů MZO kontaktní osobou Ing. Anna 
Tvrdíková (tel.: 236 004 277, e-mail: 
anna.tvrdikova@praha.eu).
Kovy
Sběr kovů je v hl. m. Praze zajištěn 
pomocí sběrných dvorů. Mimo to v hl. 
m. Praze od 1. května 2013 funguje na 
vytipovaných městských částech pilot-
ní projekt na sběr a svoz nápojových 
plechovek a od 1. července loňského 
roku byl pilotní projekt rozšířen na sběr 
a svoz kovových obalů. Sběr kovových 
obalů probíhá do samostatných nádob 
umístěných ke stanovištím tříděného 
odpadu, více informací na: http://
portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_
obcany/novinky_a_pilotni_projekty/
sber_kovovych_obalu.html

Pro doplňující informace je pro 
agendu kovů na oddělení odpadů 
MZO kontaktní osobou Ing. Lukáš 
Janda (tel.: 236 004 263, e-mail:
lukas.janda@praha.eu).

Je to hygienický obal, nebo ne?
Téměř každý spotřebitel dnes již ví, že 

může do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit 
od kupní smlouvy uzavřené na dálku, na-
příklad přes internet. Zákon však stanovuje 
různé výjimky. Jednou z nich je případ, že se 
jedná o zboží v uzavřeném obalu, který plní 
hygienickou funkci. 

Pokud jej z obalu vyjmete, zboží již není 
možné vrátit. Někteří obchodníci tuto výjim-
ku zneužívají. Také vám prodávající odmítl 
uznat odstoupení od smlouvy s poukazem na 
hygienické důvody, protože jste zboží vyňali 
z obalu? Jedná se o oblíbený trik obchodníků, 
jak vás připravit o vaše práva. Ve skutečnosti 
se zákonná výjimka zdaleka netýká každého 
zboží v uzavřeném obalu.

„Spotřebitel má ze zákona nárok ověřit 
si vlastnosti a funkčnost dodaného zboží. 

Znamená to, že zboží může nejenom vybalit, 
ale i vyzkoušet. Omezení, kdy nelze uplatnit 
právo na odstoupení od smlouvy, je 
dáno zákonem. Protože představuje 
výjimku z obecného pravidla, mělo 
by být vykládáno co nejúžeji,“ říká 
Lukáš Zelený, vedoucí právního od-
dělení dTestu.

V dnešní době se téměř vše prodává 
v nějakém, třeba i pevně uzavřeném, 
obalu. Tato skutečnost sama o sobě 
neznamená, že v případě jeho otevření 
automaticky ztrácíte právo na odstou-
pení od smlouvy. Ve smyslu zákonné 
výjimky si lze pod pojmem „uzavřený 
obal“ představit zapečetěný či utěsněný obal 
nebo fólii, které plní zejména funkci hygie-
nického obalu. Znemožňují volné vybalení 

zboží, aby nedošlo k jeho poškození nebo 
znehodnocení.

„Pokud vám prodávající odmítne uznat 
odstoupení od smlouvy z hygienických důvo-
dů například při koupi oblečení nebo jiného 
zboží, které si lze běžně vyzkoušet i v kamen-

né prodejně, nenechte se odradit a na 
odstoupení trvejte. Tento argument je 
naopak oprávněný v případě některých 
kosmetických výrobků nebo erotických 
pomůcek,“ uvádí Lukáš Zelený.

V případě této zákonné výjimky totiž 
musí k podmínce uzavřeného obalu 
dále přistoupit okolnost, že zboží není 
možné vrátit po jeho vynětí z obalu 
z hygienických důvodů. Zboží v tzv. 
hygienickém obalu nelze vrátit niko-
liv z důvodu, že bylo pouze vybaleno 

a mohlo či došlo k jeho použití, ale musí pro 
to existovat skutečné hygienické důvody 
nebo důvody ochrany zdraví.

Nová verze radotínského webu. 
Městská část Praha 16 spustila na 
doméně www.praha16.eu nové we-
bové stránky. Během ledna 2015 
byla veškerá data ze starého systému 
převedena na systém nový. Webo-
vé stránky Městské části Praha 16 
www.praha16.eu totiž prošly rekon-
strukcí, která souvisí s přechodem 
na novou servisní část redakčního 
systému. Web zatím vypadá na první 
pohled stejně jako předtím, nicméně 
ke změnám došlo, a to zejména u vy-
hledávání, které je oproti dřívější ver-
zi uživatelsky příjemnější a podstatně 
spolehlivější. Systém vyhledává odka-
zy buď podle relevance, nebo dle data. 
(Ikonu vyhledávání najdete na každé 
stránce vždy v pravém horním rohu.) 
Další drobnou změnou je „listování“ 
v nejaktuálnějších článcích na úvod-
ní straně. V současné době se pracuje 
na nové grafice webu a postupně 
budou zapojovány i další funkciona-
lity. Pokud naleznete chyby, máte-li 
připomínky či nápady, obraťte se 
přímo na administrátory stránek. 
Nezobrazují-li se vám stránky ko-
rektně (například když se text obje-
vuje přes obrázky a grafické prvky), 
použijte, prosím, kombinaci kláves 
CTRL + F5. 
Výkopové práce v Radotíně. Kvůli 
připojení Radotína do optické sítě 
bude v termínu od 19.2.2015 do 
27.2.2015 realizována pokládka kabe-
lů na radotínské lávce přes Berounku. 
Výkopové práce budou dále pokračo-
vat do ulice Nad Berounkou a náměs-
tí Sv. Petra a Pavla, a to v termínu od 
25.2. do 2.3. Práce budou prováděny 
tak, aby na lávce i dotčených chod-
nících zůstal zachován průchod pro 
pěší v minimální šíři 1,5 m. Výkopy 
budou opatřeny přechodovými lávka-
mi. Zhotovitelem prací je SUPTel a.s.  
Uzavírka v ulici Zbraslavská. Z dů-
vodu sesuvu skalního masivu je až do 
odvolání realizována úplná uzavírka 
pro veškerý silniční i pěší provoz 
v ulici Zbraslavská, a to v celém 

úseku pod Barrandovskou skálou. 
Začátek je cca 50 m za koncem zá-
stavby v Malé Chuchli, konec před 
Barrandovským mostem.
Rušené telefonní automaty. Spo-
lečnost O2 Czech Republic a.s. 
oznamuje, že v průběhu března 2015 
budou demontovány 2 telefonní 
kabiny v Radotíně. Jedná se o ulici 
Na Betonce u čp. 1361/3 a náměstí 
Osvoboditelů u čp. 27/9.


