
Nejčastější otázky
Nový občanský zákoník nabude účin-

nosti 1. ledna 2014. Zákon č. 89/2012 Sb. 
zcela nebo jen zčásti nahrazuje předpi-
sy, které dosud upravují jednotlivé 
oblasti našeho života.

Konkrétně jde o obchodní zákoník, 
zákon o rodině, zákon o sdružování 
občanů nebo zákon o nájmu a podnáj-
mu nebytových prostor nebo ke změně 
zákona o obchodních korporacích. 

Nový občanský zákoník obsahuje 
přes 3 tisíce paragrafů. Za pozornost 
z hlediska živnostenského zákona 
stojí nové pojmy jako je svéprávnost 
a zletilost, právní osobnost, souhlas 
zákonného zástupce a přivolení sou-
du k provozování výdělečné činnosti 
a další. Důležitá jsou ustanovení 

a vznik právnické 
osoby (§ 123 OZ – 
obecné náležitosti 
z a lož en í  pr áv-
n i c k é  o s o b y ) , 
d luhy právnic-
kých osob, sídlo 
(bude upraveno 
i  v  p o d n i k á n í 
fyzických osob). 
Dojde ke změnám 
druhů právnických osob, jednání 
podnikatelů, zastoupení prokurou 
(účinnost bude dnem udělení prokury 
a nemusí být zapsána do obchodní-
ho rejstříku), základní kapitál bude 
1 koruna. S ohledem na zvláštní pod-
nikání v zemědělství je v návrhu upra-
ven samostatně i pacht (pachtýř bude 
vlastním přičiněním obhospodařovat 
věc tak, aby přinášela výnos). 

Kácení na zahradách bez povolení
Novela vyhlášky o ochraně dřevin 

a povolování jejich kácení přináší zá-
sadní změnu v přístupu ke kácení dře-
vin v soukromých zahradách. 

Vyhláškou se provádějí ustanovení 
§ 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Majitel zahrady tak již nemusí 
ve správním řízení žádat o povolení ke 
kácení dřevin, které se nachází na jeho 
zahradě. Existují však výjimky, kdy 
jen tak kácet nelze. Týká se to dřevin, 
které jsou součástí významného kra-
jinného prvku nebo stromořadí.

Zahrada je ve vyhlášce definována 
jako pozemek u bytového domu nebo 
u rodinného domu v zastavěném úze-
mí obce, který je stavebně oplocený 
a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto 

znaky musí zahrada splňovat součas-
ně. Živý plot, tedy „oplocení“ tvořené 
dřevinami, za stavební oplocení pova-
žován není.

Vyhláška především nově posiluje 
ochranu stromořadí a souvislých za-
pojených porostů dřevin přesahujících 
40 m2. Ke kácení stromořadí nebo 
stromů, které jsou součástí stromo-
řadí, a to bez ohledu na obvod jejich 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí, 
je nutné povolení, které vydá orgán 
ochrany přírody. Ochraně podléhají 
keřové porosty jako dosud, nově ale 
také zapojené porosty stromů s obvo-
dem kmene menším než 80 cm ve výš-
ce 130 cm nad zemí přesahující 40 m2, 
které často tvoří významný podíl zele-
ně ve volné krajině i v sídlech.

Prezident republiky vyhlásil termín 
předčasných voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky na 
dny 25. a 26. října 2013. 

Voliči, kteří se nebudou ve dnech ko-
nání těchto voleb zdržovat ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, 
mohou podat žádost o vydání voličské-
ho průkazu, a to písemně s ověřeným 
podpisem nebo v elektronické podo-
bě zaslané prostřednictvím datové 
schránky do 18.10.2013 nebo osobně až 
do 16.00 hod. dne 23.10.2013. Voličské 
průkazy je možné převzít od 10.10.2013 
ve volebním okrsku dle místa trvalého 

pobytu voliče nebo 
budou zaslány na 
jím uvedenou adre-
su pobytu. 

Pro voliče hlášené 
k trvalému pobytu 
v  P r a z e -R a d ot í -
ně vyřizuje žádosti 
o vydání voličského průkazu Úřad 
městské části Praha 16, Odbor ob-
čansko správní, na adrese náměstí 
Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín. 

Stálé a zvláštní seznamy voličů se 
uzavírají v 16.00 hod. dne 23.10.2013.

Souhrnné informace k předčasným 
volbám přineseme v říjnovém čísle 
Novin Prahy 16.

Voličské průkazy

V některých médiích se objevily 
zprávy o tom, že od 13. srpna se již 
neplatí recyklační poplatek. Informace 
je ovšem nepřesná. U nejdražších elek-
trospotřebičů platí tato povinnost ještě 
následující dva roky. 

Zákon rozlišuje takzvaný příspěvek 
na recyklaci nově zakoupeného elek-
trozařízení a dále příspěvek na 
ekologickou likvidaci elektro-
odpadu, hrazený za spotřebiče 
uvedené na trh před rokem 
2005. Zatímco první uvedený 
poplatek se bude hradit u všech 
spotřebičů i nadále, na recyklaci 
většiny „historických spotřebi-
čů“ už výrobci dále přispívat ne-
budou. Proto by se cena mnoha 
elektrospotřebičů měla o tento 
poplatek nyní snížit.

„U velkých domácích spotře-
bičů zůstane ještě dva roky vše 
při starém. Je tomu tak proto, že mají 
zpravidla delší životní cyklus a ne-

podléhají tolik módním trendům,“ 
vysvětluje vedoucí právní poradny 
dTestu Lukáš Zelený. „Jejich výrobci 
budou do kolektivního systému při-
spívat i nadále a zákazníci se tedy při 
nákupu dovědí, kolik tento příspěvek 
činí,“ dodává.

Příspěvky na historický elektrood-
pad se nadále hradí u těch spo-
třebičů, u nichž jsou současně 
nejvyšší (například pro ledničky 
a mrazáky je stanoven poplatek 
ve výši 217 korun). V těchto 
případech by mělo platit, že je 
poplatek uváděn jako součást 
konečné ceny. „Jak dlouhodobě 
dTest upozorňuje, vyčleňová-
ním recyklačního poplatku z ce-
ny je spotřebitel uváděn v omyl, 
což ovlivňuje i jeho rozhodnutí 
týkající se koupě výrobku,“ 
vysvětluje Lukáš Zelený a dopl-

ňuje: „Údaj o výši poplatku má pouze 
informativní význam.“ 

Poplatky za recyklaci zcela nekončí

Díky sbírce víček v Radotíně i okolí a za-
sílání příspěvků přímo na účet se podařilo 
dát dohromady potřebnou částku, díky níž 
11letá Kristýnka trpící dětskou mozkovou 
obrnou mohla absolvovat specializovaný 
pobyt v lázních. 

K začátku června bylo na kontě Kristýn-
ky, založeném jejími rodiči, 41 000 Kč a víček 
bylo nasbíráno za 18 152 Kč.

Kristýnčina maminka děkuje všem za 
poskytnutou pomoc, která její dceři umož-
nila podstoupit intenzivní rehabilitaci. Dle 
jejích slov „byla léčba úspěšná, ale pro dosa-
žení lepších výsledků je nutné ji do půl roku 
opakovat – Kristýnka by potřebovala znovu 
jet na alespoň 15denní pobyt, který vůbec 
nehradí pojišťovny, a další měsíční pobyt 
alespoň do 1 roku od prvního pobytu. Čím 
více pobytů, tím lépe.“ Na Kristýnce byl 
vidět pokrok a účinek léčby již po prvním 
týdnu usilovného denního tříhodinového 
cvičení a dalších procedur jako bazén, vana 
s jodobromovou vodou, která má podpořit 
uvolnění svalů, masáže, teplé obklady také 
s jodobromovou vodou pro zahřátí a uvol-
nění ztuhlých svalů, motomed a oxygenote-

rapie. „Byly to náročné čtyři týdny, ale stojí 
zato to absolvovat, zvlášť když jsou vidět 
první úspěchy tak rychle,“ uvádí dále paní 
Kačabová.  Po této léčbě se Kristýnce natáh-
ly ztuhlé, ochablé a některé spastické svaly 
nejvíce na nohách, rukách. Došlo k posílení 
břišních a hýžďových svalů i celkového po-
sílení a spojení trupu s pánví, což je důležité 
hlavně pro stoj a chůzi.

Proto bude rodina ve sbírce pokračovat 
(sběrnými místy zůstávají cukrárna Han-
ny, Potraviny u Hurdálků, Obuv Polenová, 
Místní knihovna Radotín, Potraviny Eso 
Fibingerová a Radotín Fitness), aby Kris-
týnce zajistila finance na druhý následný 
pobyt. 

Nadační fond Algo a Městská část 
Praha 16 po dosažení vytyčeného cíle první 
sbírku ukončily, aby mohly zahájit druhou 
na pomoc dalšímu potřebnému z Radotína, 
kterému by bylo vhodné pomoci – radotín-
ská radnice a Pečovatelská služba tentokráte 
vytipovaly chlapce upoutaného na vozík. 
Sbírky víček tedy budou od září pokračovat 
ve všech budovách úřadu i vybraných kul-
turních zařízeních.

Sbírky víček dál pomáhají

sportovní hřiště bude otevírat až na 
přelomu září a října. Již nyní však na 
něm probíhá dokončování povrchu. 
V nejbližších dnech se tak již budou 
moci osazovat herní prvky a sloupy 
s ochrannými sítěmi. Společně s fi-
nálními úpravami herní plochy má 
proběhnout i oprava asfaltové cesty 
podél atletické dráhy. 

Poté již bude možné znovu zpří-
stupnit dopravní hřiště i zadní vchod 
do budovy II. stupně ZŠ, který nyní 
může využívat pouze základní umě-
lecká škola, která se k němu dostává 
přes doskočiště s dráhou. Oplocení 
staveniště se totiž posune až za hra-

nici dopravního hřiště k budoucímu 
parkovišti. V této ploše již byly do-
končeny práce na přeložkách a pří-
pojkách podzemních sítí (elektřina, 
voda, kanalizace), takže ještě v tomto 
roce se bude moci začít se stavbou bu-
dovy technického zázemí koupaliště 
a šaten.

Vedle tohoto omezení je nutné až do 

ukončení stavby počítat se zvýšeným 
provozem v ulici Loučanská a K Láz-
ním, kudy je staveniště obsluhováno. 
„Prosíme hlavně rodiče žáků naší 
školy o strpení. S firmou EKIS jsme 
domluvili omezení pro jejich nákladní 
automobily – neměly by sem vjíždět 
ráno od čtvrt na osm do čtvrt na devět. 
O snížení frekvence jízd se budou sna-
žit i v době, kdy na prvním stupni končí 
vyučování. Ve zbytku dne je však třeba 
vzít na vědomí, že tudy bude projíždět 
nákladní doprava,“ dodává k tomu 
Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce sta-
rosty Městské části Praha 16.

Mimo areál školy již v průběhu léta 
probíhaly zemní úpravy budoucího re-

kreačního areálu. 
Nyní se, poté co 
Pražské vodovody 
a kanalizace ofi-
ciálně odsouhlasí 
přepojení kanali-
zace sportovního 
areálu na novou 
č er pac í  s t a n ic i 
a následnou demo-
lici té staré, začne 
h loubit koupací 

jezero o rozměrech 60 x 80 metrů. 
Vzhledem k tomu, že hřiště na 

pétanque bylo kvůli stavbě zrušeno 
záhy po červencovém turnaji, vzniká 
nyní nové na pozemku, který přiléhá 
k beachvolejbalové aréně. Úpravou již 
prošla i cesta spojující ulici K Lázním 
s řekou, po níž je vedena cyklotrasa 
směrem na Černošice.

Jak pokračují práce na biotopu

on-line sledování aukce na speciálně 
vytvořené webové stránce. Díky tomu 
mohli zájemci sledovat napínavý vývoj,“ 
uvádí další bonus připravený úřadem 
starosta Mgr. Karel Hanzlík. Rozhodnuto 
bylo přesně za 45 minut „podhazování“.  

Domácnosti z Radotína byly součástí 
c e l o r e p u b l i k o v é  a u k c e  p r o
3568 domácností. Ty celkem ušetří na 
elektřině a plynu přes 39,6 mil. Kč.
V průměru bylo dosaženo úspory ve výši 28,8 %.

Dva dny předtím se uskutečnila aukce 
pro podnikatelské subjekty organizovaná 
rovněž pod záštitou radnice Prahy 16 
(přihlášeno bylo 24 firem s 60 odběrnými 
místy). Ty dosáhly neuvěřitelné průměrné 
úspory u elektřiny přes 50 % a u plynu okolo 
20 %. „Statistické údaje potvrzuje úspora 
u jednoho podnikatelského subjektu z 
Radotína, který za dva roky zaplatí na 
elektřině o 230 tisíc korun bez DPH méně 
než dosud,“ upřesňuje 1. zástupce starosty 
Mgr. Miroslav Knotek. 

Vítěznými dodavateli se staly v elektrické 
energii společnost Europe Easy Energy a 
v zemním plynu společnost Vemex.

V současné době připravují vítězní 
dodavatelé nové smlouvy o dodávkách 
daných komodit. Jakmile budou smlouvy 
pro účastníky aukce připraveny k podpisu, 
bude jim zástupcem organizátora aukce 
oznámeno přesné místo a termíny, ve 
kterých si budou moci smlouvy převzít. 
Součástí smluv bude také plná moc novému 
dodavateli, který na základě této plné moci 
podá výpověď dodavateli stávajícímu a 
učiní veškeré kroky vedoucí k plynulému 
přechodu dodávek energií.

U účastníků, kteří mají stanoven termín 
doručení výpovědi nejpozději k 30.9.2013, 
by se mohlo stát, že nový dodavatel nestihne 
zaslat výpověď stávajícímu dodavateli. 
Tito účastníci si musí (tak jak s nimi bylo 
ujednáno při podpisu mandátní smlouvy 
k zařazení do aukce) výpověď-žádost o 
ukončení dodávek svému stávajícímu 
dodavateli neprodleně podat sami a 
kopii výpovědi zaslat e-mailem na adresu 
organizátora: jan.gebauer@ecentre.cz. 
Tím zamezí případným kolizím termínů 
a dojde k plynulému navázání dodávek 
energií vítězným dodavatelem.

Přehledné výsledky aukce jsou dostupné 
na speciálně vytvořené webové stránce 
http://ecentre.cz/e-aukce/praha16.

45 minut...

Janko Feranec, kterému je nyní 19 let, 
se narodil s dětskou mozkovou obrnou. 
Navzdory intenzivní rehabilitaci skončil na 
invalidním vozíku. Ale nevzdává to!

Po konzultaci jeho současného zdravot-
ního stavu s lékaři v lázních Klimkovice se 
naskytla naděje, že by mohl díky speciál-
nímu obleku, který je určen na podporu 
chůze a zlepšení stability pacienta, udělat 
pokrok i v pohybové oblasti. U Janka to 
znamená udělat samostatně alespoň pár 
kroků a nebýt odsouzen celý život pouze 
na vozík… 

Speciální léčba a pobyt jsou finančně 
velmi náročné, protože Janko již není dět-
ským pacientem. Částka, která je potřeba, 
je vysoká - 102 000 Kč. Rodiče Janka budou 
žádat v roce 2014 o příspěvek pojišťovnu, 
ale v případě již zletilé osoby vůbec není 
jisté, že bude poskytnut.

Proto je snaha získat prostředky formou 
sběru víček z PET lahví – od mléka, džusů, 

šťáv, limonád atd. (NE od šamponů, avivá-
že apod.). 1 kg těchto víček má cenu 3 Kč. 
Že je to málo? Možná, ale každé víčko se 
počítá.

V í č k a  m ů ž e t e  n o s i t  n a  s b ě r n á 
místa – zatím všechny 4 budovy 
místního úřadu v Radotíně (Václa-
va Balého 23, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
náměstí Osvoboditelů 732, Sídliště 1600), 
do Kulturního střediska Radotín či nového 
Domu s pečovatelskou službou. Další místa 
jsou v jednání a jejich seznam bude prů-
běžně aktualizován na www.praha16.eu a
www.algonadace.cz/janek. Samozřejmě 
můžete přispět i finančně – účet Nadač-
ního fondu Algo, který pro Janka tuto 
sbírku organizuje, je veden u České spo-
řitelny a jeho číslo je 4999042/0800. Jako 
variabilní symbol uveďte prosím JANEK. 

Sbírku organizuje Nadační fond Algo ve 
spolupráci s Městskou částí Praha 16.                

Pomozme společně chlapci vstát z invalidního vozíku!

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné 
zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 16 se koná ve středu 25.9.2013 od 
17.30 hod. v radotínském Kulturním 
středisku, náměstí Osvoboditelů 44.
Rekonstrukce střechy. V první polovině 
září započala rekonstrukce střechy hlavní 
budovy radotínské radnice v ulici Václava 
Balého 23. Celá střecha byla v havarijním 
stavu, padající střešní krytina ohrožovala 
kolemjdoucí a do objektu opakovaně za-
tékalo. Práce započaly 9. září a vyžádají 
si mj. přestěhování úředníků z 2. patra 
objektu na nezbytně nutnou dobu do 
náhradních prostor, a to jak v rámci 
budovy čp. 23, tak i na další pobočné bu-
dovy úřadu v Radotíně. ÚMČ Praha 16 se 
tímto omlouvá všem občanům za ztížené 
podmínky při vyřizování jejich záleži-
tostí a žádá o sledování vývěsek a webu 
www.praha16.eu, kde budou vždy aktu-
ální informace o umístění pracovišť. 
Pohotovost ve Zbraslav i . Lékařská 
služba první pomoci pro děti i dospě-
lé je od července umístěna v budově 
Domu s pečovatelskou službou, ulice 
U Včely 1442, Praha-Zbraslav. Ordinač-
ní hodiny: pondělí až pátek 18.00-22.00 
hodin, sobota a neděle 9.00-22.00 hodin 
(včetně svátků). Telefon: 257 257 557.
Výstavba kor idor u .  Úz em n í roz-
hodnutí ve věci „Optimalizace trati 
Praha Smíchov (mimo) – Černošice 
(mimo)“ bylo vydáno dne 15.7.2013 pod 
č.j. 017674/12/OVDŽP/Mk a nabylo práv-
ní moci dne 22.8.2013, platnost rozhod-
nutí je 3 roky. Rozhodnutí je možno najít 
v archivu úřední desky ÚMČ Praha 16 na 
adrese www.praha16.eu/10628_Uzemni-
-rozhodnuti. Příslušným speciálním 
stavebním úřadem k vydání stavebního 
povolení je Drážní úřad. Výstavba tzv. 
železničního koridoru, v rámci níž by 
měl být definitivně vyřešen mj. chybějící 
bezbariérový přístup ke všem kolejím 
radotínského nádraží, se tedy přiblížila 
o další nutný přípravný krok. 
Uzavírky ulic na Zbraslavi. V rámci 
akce XVIII. ročník mezinárodního 
festivalu „Vejvodova Zbraslav“ dojde 
dne 28. září 2013 v době od 13.00 do 
18.00 hodin k uzavírce ulic U Národ-
ní galerie a Zbraslavské náměstí (po 
křižovatku s ul. Žitavského). Současně 
v rámci této akce dojde k odklonění tra-
sy autobusových linek: č. 129, 241, 243 
a 318 budou vedeny obousměrně ulicí 
K Přehradám a Žitavského, linky č. 338, 
361 a 390 budou vedeny ulicí Strakonická 
a Bartoňova. Zastávky budou přemístěny 
do stávající zastávky linky č. 165. Ruší 
se zastávka „Lahovice“ pro linku 255 ve 
směru „Nádraží Radotín“. Pořadatelem 
akce je Městská část Praha - Zbraslav.
Nové podmínky podnikání. Upozor-
ňujeme na nové podmínky podnikání 
výrobců a zpracovatelů paliv a maziv 
a distributorů pohonných hmot. Stávající 
podnikatelé musí v období od 1. října 
2013 do 1. listopadu 2013 požádat živ-
nostenský úřad o koncesi a distributoři 
pohonných hmot i celní úřad o registraci 
a poskytnout kauci.
Čistá energie 2013. Rada hl. m. Prahy 
schválila Program Čistá energie Praha 
pro rok 2013 – dotace na přeměnu top-
ných systémů a využití obnovitelných 
zdrojů energie v bytech a v rodinných či 
bytových domech na území hl. m. Pra-
hy, a to jak fyzickým, tak i právnickým 
osobám. Možnost získání dotace se týká 
zprovoznění ekologického zdroje v ter-
mínu od 1.9.2012 do 30.9.2013. Žádost 
o dotaci je třeba podat do 30.9.2013. 
Případné dotazy lze zaslat na e-mailovou 
adresu: dotace.topeni@praha.eu. 
Den seniorů. Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy pořádá v úterý 
1. října 2013 od 13.00 do 16.00 hodin 
v Muzeu Policie ČR, Ke Karlovu 1, 
Praha 2, preventivní akci se soutěžemi 
pro občany v seniorském věku. Akce 
je zaměřena na ochranu života, zdraví 
a majetku před kriminalitou páchanou 
na seniorech. V rámci akce je vstup 
do výstavních expozic muzea zdarma. 
V areálu muzea budou na stanovištích 
připraveny různé aktivity, v kinosále 
budou od 13 hod. probíhat krátké před-
náškové bloky zaměřené na bezpečné 
chování doma, na ulici, v dopravě či při 
kontaktu s cizí osobou a od 15 hod. před-
náška o trénování paměti a seniorském 
vzdělávání.


