
Jazyková agentura Channel Crossings 
se stala vítězem soutěže Vzdělávací 
instituce roku 2013. Cenu kvality jí 
udělila Asociace institucí vzdělávání 
dospělých ČR (AIVD ČR).

Odborná porota byla složena z od-
borníků dalšího vzdělávání, zástupců 
ministerstev a Asociace institucí 
vzdělávání dospělých ČR. Hodno-
ceno bylo přes 40 kritérií, mezi něž 
mimo jiné patřila kvalita vzdělávání, 
orientace na zákazníka, tvorba vlast-
ních produktů, přínos trhu dalšího 
vzdělávání, růst kvalifi kace lektorů, 
certifi kace, etické chování, metodika 
vzdělávání a samozřejmě také refe-
rence. „Kritéria jsme nastavili velmi 
přísně, vždyť naším cílem je poukázat 

na skutečnou kvalitu ve vzdělávání 
dospělých, a nastavit tak jasné měřít-
ko i pro ostatní vzdělávací instituce,“ 
uvedl PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., 
prezident AIVD ČR a expert na oblast 
dalšího vzdělávání.

Zvítězivší Channel Crossings se 
jazykovým vzděláváním zabývá přes 
20 let. „Posláním naší jazykové agen-
tury je poskytování komplexních 
a efektivních jazykových služeb nejvyšší 
kvality tak, abychom uspokojili indivi-
duální požadavky klientů z řad soukro-
mých fi rem, státních organizací i široké 
veřejnosti. Získáním tohoto ocenění 
se potvrzuje, že se ubíráme správnou 
cestou,“ říká Vítězslav Bican, výkonný 
ředitel společnosti.

Channel Crossings
Vzdělávací institucí roku 2013

Nová zelená úsporám
Ministerstvo ži-

votního prostředí 
vyhlásilo 1. výzvu 
k podávání žá-

dostí o poskytnutí podpory v rámci progra-
mu Nová zelená úsporám.

Příjem žádostí začne 1. dubna a bude 
ukončen buď vyčerpáním alokace, nebo 
nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. 
Celkem letos na fi nancování programu 
půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o mi-
liardu více než v loňském roce.

První výzva je zaměřena na tři typy 
opatření – na snižování energetické 
náročnosti stávajících rodinných 

domů, na výstavbu rodinných domů 
s velmi nízkou energetickou nároč-
ností a na využití zdrojů energie.

Žádost o poskytnutí podpory se 
podává elektronicky prostřednictvím 
on-line formuláře přístupného na in-
ternetových stránkách programu Nová 
zelená úsporám: www.nzu2013.cz. Na 
těchto stránkách najdete informaci 
v aktualitách pod názvem: Nová ze-
lená úsporám začne přijímat žádosti 
o dotaci. Informace lze také získat na 
stránkách Ministerstva životního pro-
středí www.mzp.cz. 

Žena měla v krvi 4 promile alkoholu
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Odmítala prokázat svou totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu Odmítala prokázat svou totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu Odmítala prokázat svou totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu Odmítala prokázat svou totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu Odmítala prokázat svou totožnost a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu 
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tíně ke zjištění totožnosti. Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu tíně ke zjištění totožnosti. Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu tíně ke zjištění totožnosti. Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu 
v dechu byla pozitivní s výsledkem 4,01 promile alkoholu v dechu. Následně byla v dechu byla pozitivní s výsledkem 4,01 promile alkoholu v dechu. Následně byla v dechu byla pozitivní s výsledkem 4,01 promile alkoholu v dechu. Následně byla 
přivolána Astra 150, speciální vozidlo určené k převozu opilců, a žena byla odve-přivolána Astra 150, speciální vozidlo určené k převozu opilců, a žena byla odve-přivolána Astra 150, speciální vozidlo určené k převozu opilců, a žena byla odve-
zena do Protialkoholní záchytné stanice FN Na Bulovce.zena do Protialkoholní záchytné stanice FN Na Bulovce.zena do Protialkoholní záchytné stanice FN Na Bulovce.
Kradl v Bille zubní pasty
Poslední den v loňském roce, 31. prosince v 7.50 hod., autohlídka MP prováděla Poslední den v loňském roce, 31. prosince v 7.50 hod., autohlídka MP prováděla 
kontrolu parku před hotelovým domem v Radotíně. V ulici Věštínská zahlédla kontrolu parku před hotelovým domem v Radotíně. V ulici Věštínská zahlédla 
muže, jenž běžel směrem k hlídce a mával rukou. Strážníci u muže zastavili a ten muže, jenž běžel směrem k hlídce a mával rukou. Strážníci u muže zastavili a ten 
uvedl, že jako zákazník supermarketu Billa v uvedené prodejně zahlédl mladí-
ka, který odcizuje velké množství zubních past a v prodejně si je ukládá do své 
igelitové tašky žluté barvy s nápisem Billa. Dotyčný se měl nacházet v blízkosti 
hlídky v ulici Na Betonce a pokračovat směrem na náměstí Osvoboditelů. Dále 
oznamovatel policistům předal podrobný popis údajného pachatele. Následně 
hlídka skutečně na náměstí Osvoboditelů zahlédla muže odpovídajícího popisu, 
kterého vyzvala k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Muž po vyzvání 
dobrovolně ukázal obsah igelitové tašky, ve které bylo několik balení zubních 
past zn. Elmex a konzerv Rio Mare. Dále uvedl, že zboží odcizil v supermarke-
tu Billa v Radotíně, kam hlídku poté následoval k prověření skutečného stavu 
věci. Hodnota zboží byla vyčíslena na částku téměř 1700 Kč. Následnou lustrací 
bylo zjištěno, že pachatel krádeže uvedl nepravdivé údaje o své osobě, a proto 
byl předveden na MO Policie ČR Radotín ke zjištění skutečné totožnosti. Vyšlo 
najevo, že pachatel krádeže byl již v minulosti pravomocně odsouzen nebo potres-
tán v posledních třech letech pro majetkovou trestnou činnost. Policisté si celou 
záležitost převzali k dořešení.

V roce 2013 bylo provedeno na úseku 
živnostenské kontroly celkem 167 kon-
trol (61 u fyzických osob a 106 u práv-
nických osob).

Zaměřovaly se převážně na ozna-
čování sídel právnických osob, místa 
podnikání fyzických osob, pokud se 
lišilo od bydliště, a vybrané provozov-
ny. V dalších 37 případech se dozor za-
měřil pouze na prodej alkoholických 
nápojů nad 20 % obsahu etanolu. Na 
základě podnětů od občanů a institucí 
šlo o 11 provedených kontrol a bylo 
uskutečněno 17 místních zjištění.        

Z celkového počtu bylo vydáno 
140krát Oznámení o zahájení kont-
roly. Z kontrol vyplynuly nedostatky, 
za něž bylo uloženo sto blokových po-
kut, 22 pokut bylo uloženo v příkaz-
ním řízení. Bylo vydáno 10 správních 
rozhodnutí o uložení pokuty. V osmi 
případech bylo zahájeno správní říze-
ní z důvodů neoprávněného podniká-
ní nebo nedoložení právního vztahu 
k sídlu (do 31.12.2013 i místu podni-
kání) a v některých případech bylo 
živnostenské oprávnění z důvodů 
závažného porušení živnostenského 
zákona zrušeno.

Úsek kontroly vybíral místní po-
platky za tržní místa před prodejnou 
Albert a prováděl zde i pravidelnou 

k o n t r o l u .  B y -
ly zkontrolová-
ny akce, které ny akce, které 
během roku po-
řádala Městská ská 
část Praha 16.

P r a c o v n í c i P r a c o v n í c i 
úseku kontroly úseku kontroly 
prováděli po celý prováděli po celý 
rok průběžnou rok průběžnou 
k o n t r o l u  n a d k o n t r o l u  n a d 
d o d r ž o v á n í m 
povinností stanovených zákonem 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, zákonem č. 570/1991 Sb., 
o živnostenských úřadech; vykoná-
vali dozor podle zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele; vykoná-
vali dozor nad dodržováním nařízení 
č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se 
vydává tržní řád; v ykonáva l i do-
zor pod le zákona č. 247/2006 Sb., 
o omezení provozu zastaváren a ně-
kterých jiných provozoven v nočních 
hodinách, vykonávali dozor podle 
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými 
tabá kov ými v ý robky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změ-
ně souvisejících zákonů (všechny výše 
uvedené právní předpisy ve znění poz-
dějších předpisů).

staveb, rostla výstavba, ale v dalších šes-
ti rocích dochází ke zjevnému útlumu. 

Ve druhém grafu jsou zpracovány 
počty nových domů v jednotlivých 
letech a počty nově zkolaudovaných 
bytů za posledních 10 let. V rodinných 
domech bývá průměrně jedna až dvě BJ, 
tam, kde se křivky grafu rozbíhají, tam 
byly kolaudovány bytové domy s větším 
množstvím BJ. Konkrétně se jednalo 
v roce 2007 o kolaudaci bytových domů 
„Na Mramorce“ v Radotíně a Zahradní 
čtvrť na Zbraslavi a v roce 2010 o byto-
vé domy „Společnosti FINEP“ ve Velké 
Chuchli. Od roku 2004 v celé Praze 16 
přibylo 522 nových domů (tj. i nových 
čísel popisných), vzniklo 1944 nových BJ 
a s nimi přibyli i jejich noví obyvatelé. 

Všímavý čtenář zjistí, že počet povole-
ných bytů se nerovná počtu kolaudova-
ných bytů. Je to tím, že mezi povolením 
a kolaudací stavby zpravidla uplynou 
v průměru dva roky nebo i déle. Např. 
poslední kolaudovaný dům Prahy 16 se 
stavěl osm let. Zkusíte si zahrát na pro-
gnostiky a odhadnout vývoj v roce 2014?

Stavební úřad Prahy 16 každý měsíc 
zpracovává statistické údaje týkající se 
počtu stavebních povolení nebo ohlášení, 
objemu rozpočtových nákladů staveb-
ních prací, počtu povolených staveb, by-
tových jednotek (BJ) a jejich kolaudací.

Týmž způsobem postupuje i dalších 
1104 stavebních úřadů v celé České 
republice. Data se zasílají Českému sta-
tistickému úřadu. Podle těchto údajů se 
zpracovává celorepubliková statistika 
a prognostici vyhodnocují, zda naše 
hospodářství v příštím období čeká 
oživení, setrvalý stav nebo stagnace ve 
stavebnictví.

Koncem roku i stavební úřad, který 
povoluje stavby v Radotíně, na Zbrasla-
vi, v Chuchli, v Lochkově a v Lipencích, 
porovnává údaje s rokem předcháze-
jícím. Informace mohou být zajímavé 
i pro širší veřejnost.

V tabulkách (všechny tabulky a 
grafy naleznete na www.praha16.eu - 
pozn. red.) jsou zpracována data z Pra-
hy 16 za posledních 10 let. První graf hy 16 za posledních 10 let. První graf 
uvádí počet povolených bytových uvádí počet povolených bytových 
jednotek - 1446. V prvních čtyřech le-jednotek - 1446. V prvních čtyřech le-
tech stavebníci hojně žádali o povolení tech stavebníci hojně žádali o povolení 

Statistiky stavebního úřadu

Živnostenská kontrola 2013

Změny územního plánu
Jaké zásadní změny v územním plánu byly schváleny v loňském roce?  Jaké zásadní změny v územním plánu byly schváleny v loňském roce?  Jaké zásadní změny v územním plánu byly schváleny v loňském roce?

V Praze je vydán Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, který byl 
schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999. Závazná 
část Územního plánu byla stanovena vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné 
části územního plánu, v jejíž příloze č. 1 jsou stanoveny Regulativy funkčního a pro-
storového uspořádání území. Informace o Územním plánu jsou na webové adrese
http://uppraha.cz/clanek/53/platny-uzemni-plan-hlavniho-mesta-prahy.

Uzemní plán je platný se všemi pořízenými změnami. Změny Územního plánu vydává 
Zastupitelstvo opatřeními obecné povahy. Seznam vydaných opatření s účinností je na webové 
adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html.
Celoměstsky významné změny III

Opatřením obecné povahy č. 37/2013 s účinností od 10.10.2013 byly vydány změny: 
Z 2746/00, Z 2747/00 a Z 2750/00. Pro správní obvod Praha 16 jsou důležité změny 
Z 2746/00 (aktualizace týkající se záplavových území v celém správním obvodu) a Z 2750/00 
(vymezení veřejně prospěšných staveb retenčních nádrží v Lipencích). Opatření je na 
webové adrese http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/opatreni/oop37.htm.

Obsah změny:
Aktualizace kategorií záplavového území Vltavy a Berounky a aktualizace linií proti-
povodňové ochrany pro povodňové průtoky Q2002 (úprava linií PPO v k.ú. Radotín, k.ú. 
Zbraslav, k.ú. Malá i Velká Chuchle).
Vymezení kategorie záplavového území Vltavy určené k ochraně pro Q100 zajišťované 
městem na Zbraslavi (Zbraslav je nyní považována za chráněnou).
Aktualizace vymezení záplavového  území a aktivní zóny na drobných vodních tocích 
(nově stanovená záplavová území potoků Lipenecký, Kyjovský v k.ú. Lipence a změna 
záplavového území potoka Vrutice v k.ú. Velká Chuchle).
Vymezení veřejně prospěšných staveb (nové vymezení délky stávající veřejně prospěšné 
stavby Velká Chuchle – protipovodňová opatření Vltavy).
Změna Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území (v záplavovém území 
neprůtočném se nově nemohou umísťovat stavby pro ubytování).

Obsah změny:Obsah změny:
Vymezení veřejně prospěšných staveb stávajících retenčních nádrží z důvodu jejich 
revitalizace a rekonstrukce (RN Lipanský a  RN U Křížku v k.ú. Lipence).
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povodní. Předpokládané ukončení prací povodní. Předpokládané ukončení prací 
je začátkem března. V této době se po cyk-
listické stezce a trase pohybují pracovníci 
a technika dodavatelské fi rmy. 
Na Úřady práce jindy. Úřad práce České 
republiky, Krajská pobočka Praha, ozna-
muje, že z rozhodnutí generální ředitelky 
Marie Bílkové a ředitelky KrP Blanky 
Havlík a v souladu s provozními poža-
davky je až do odvolání stanovena nová 
úřední doba na všech pracovištích nepo-
jistných sociálních dávek (dávky pomoci 
v hmotné nouzi, dávky sociální péče pro 
těžce zdravotně postižené občany a pří-
spěvek na péči). Úřední hodiny jsou pouze 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hod. 
a od 13.00 do 17.00 hod. Tato změna se 
tedy týká i pracoviště státní sociální pod-
pory pro Prahu 16 na náměstí Osvobodi-
telů 732, Praha-Radotín (přízemí, telefony: 
950 178 690-3, e-mail: posta@aampsv.cz).
Vlajky pro Tibet. Kompletně všechny 
městské části správního obvodu Prahy 16 
se připojí ke kampani „Vlajka pro Tibet“. 
V pondělí 10. března radnice vyvěsí na 
budovách svých úřadů tibetskou vlajku 
jako připomínku 55. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci, v němž 
zemřelo přibližně 80 000 lidí; ve vězeních, 
v pracovních táborech a při hladomoru 
zemřel další milion obětí. V loňském roce 
se do projektu zapojilo 467 českých obcí, 
měst, městských částí nebo krajů. Po-
drobné informace o akci a úplný seznam 
míst najdete na internetových stránkách 
www.tibinfo.cz. 
Novelizace zákona o matrikách. Dů-
vodem novely zákona č. 312/2013 Sb. je 
nutnost sjednocení s novým občanským 
zákoníkem. Jaké změny tedy předložená 
novela zákona o matrikách obsahuje? 
Jde o stanovení okruhu fyzických osob, 
před kterými snoubenci projeví vůli, že 
spolu vstupují do manželství, předkládání 
dokladů při zápisu narození dítěte mimo 
zdravotnické zařízení, evidence přijatých 
oznámení o určení otcovství souhlasným 
prohlášením rodičů, zápis příjmení dítěte 
do knihy narození v souvislosti s do-
mněnkami otcovství, uzavření manželství 
zástupcem/zmocněncem, uzavření man-
želství v případě, že byl život snoubence 
přímo ohrožen, změny příjmení, resp. pro-
hlášení státního občana České republiky, 
který je současně státním občanem jiného 
členského státu Evropské unie.
Nábor strážní ků .  Měst ská pol ic ie 
hl. m. Prahy přijme strážníky. Více infor-
mací naleznou potenciální zájemci na we-
bových stránkách www.mppraha.cz/nabor.   
Nové elektronické služby. Hlavní město 
Praha spustilo tzv. e-Služby TI, které 
stavebníkům i veřejnosti nabízí dvě 
aplikace – e-Utility Report a RSTI (Registr 
Subjektů Technické Infrastruktury). Podle 
pražského magistrátu by utility měly zjed-
nodušit administrativu spojenou se získá-
váním vyjádření k existenci sítí technické 
infrastruktury při přípravě investičních 
záměrů a podkladů pro žádosti o staveb-
ní povolení. První službou je e-Utility 
Report – aplikace pro hromadné oslovení 
síťařů s žádostí o vyjádření k existenci sítí. 
Přístup do systému je ze stránky www.si-
te.praha.eu, odkud je žadatel systematicky 
veden k vyplnění formuláře pro vytvoření 
„Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. 
Výstup v elektronické podobě pak žada-
tel rozešle všem správcům inženýrských 
sítí, kteří jsou pro dané území aktivně 
zapojeni do služby. Pro ostatní správce 
sítí, kteří příjem žádostí tímto způsobem 
neumožňují, jsou vygenerovány soubory 
PDF určené k vytištění a doručení své-
pomocí. S Registrem Subjektů Technické 
Infrastruktury lze v zadaném území získat 
seznam síťařů včetně kontaktních údajů 
nebo způsobu podání žádosti. Informace 
o technické infrastruktuře jsou vždy ak-
tuální a dostupné z jednoho datového úlo-
žiště. Obě služby jsou bezplatné. K podání 
žádosti postačuje připojení na internet 
a běžný webový prohlížeč. Jedná se o auto-
matickou službu, která nezohledňuje osobní 
přístup zaměstnanců stavebního úřadu 
k jednotlivým stavebníkům (osobní ná-
vštěva stavebního úřadu může proto ušetřit 
žadatelům čas i zbytečné poplatky!).


