Čí s l o 1 0 – ř í j e n 2 0 0 9

w w w.mestocernosice.cz

1989
				 2009

Obsah:

Město Černošice 1989-2009
Úvodník starosty . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Základní údaje . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Infrastruktura . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Státní a krajské investice .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Územní plán .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Doprava .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Životní prostředí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Kultura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Městská policie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Sociální oblast .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Školství a péče o mládež  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Nová hřiště .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Zastupitelstvo a rada . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Starostové města .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Počty zaměstnanců MěÚ .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Městská policie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Nové městské centrum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Rozšíření úředních hodin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Včelaři oslavili výročí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Starostův dík místním spolkům .  .  .  .  .  . 27
Zimní údržba komunikací . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Datové schránky zahajují .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Knihovna ve znamení trilobitů .  .  .  .  .  .  . 34
Jaký byl Oktoberfest  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Místní poplatky nově .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Informace
Mraveniště pořádá burzu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Kultura
Art Černošice po desáté  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Skupina Sto zvířat v Clubu Kino .  .  .  .  .  . 43
Club Kino slaví narozeniny . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Inzerce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

ČERNOŠICE

Uzávěrka příštího čísla
je v pondělí 16. listopadu
informační list MěÚ Černošice

Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209,
252 28 Černošice IČO 002411121
http://www.mestocernosice.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Stanislav Janovský,
Kontakt na redakci, inzerce a příspěvky:
tel.: 251 641 116, 723 525 774
e-mail: stanislav.janovsky@mestocernosice.cz

z radnice

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.
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Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči
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Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní stranu:
Mozaika fotografií na titulní
straně zachycuje některé události
z posledních dvaceti let života
Černošic. Podrobnější ohlédnutí
za tímto obdobím, ve kterém se
z malého městečka postrádajícího
téměř veškerou infrastrukturu stává
postupně zahradní město poskytující
obyvatelům pohodlný život, najdete
na prvních stránkách tohoto čísla
Informačního listu.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: negropolis.cz
e-mail: typo@negropolis.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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1989 – 2009

Vážení obyvatelé našeho pěkného města,
v těchto dnech si připomínáme dvacáté výročí dne, kdy se ,,vláda věcí našich
nám zpět do rukou navrátila“. Ačkoliv se může zdát, že od tohoto dne nás dělí
jen docela krátká chvíle, je to ve skutečnosti už věk celé jedné generace. A ať
už tu dobu z pohledu svého vlastního života hodnotíme jakkoliv, jedno je jisté:
Míra odpovědnosti, kterou jsme od toho okamžiku měli každý sám za sebe i za
prostředí, které nás obklopuje, byla několikanásobně větší než předtím.
Je proto dobře se právě při příležitosti takového výročí trochu vážněji ohlédnout a zamyslet se nad tím, co se v tom období, kdy vytoužené právo volby
šlo ruku v ruce s tíhou odpovědnosti, podařilo lépe a co méně. Protože jsme
všichni, buď jako jednotlivci v životě, nebo města a obce jako útvary v krajině
či naše společnost jako celek, za těch dvacet let ušli velký kus cesty – a cesta je
vždycky především proměna.
Pro naše město jako prostor v krajině byla cesta
oněmi dvaceti lety charakteristická silnou a energickou výstavbou. Bylo třeba vyrovnat všechny
zoufalé dluhy nedostatečné občanské vybavenosti
a absenci základních složek infrastruktury, současně zde probíhala a probíhá značná soukromá
stavební činnost, která byla v předchozích letech
rovněž uměle omezována. Kanalizace, vodovod
či telefon tu před dvaceti lety prakticky neexistovaly, případně jen v podobě krátkých úseků a jen
v některých částech města. Vyasfaltované silnice,
chodníky, stromové aleje – i z toho zde bylo možné
před dvaceti lety nalézt jen fragmenty. Dnes už se
jen těžko dovíme, proč z pohledu základní infrastruktury vypadaly Černošice v roce 89 jako ves
v pohraničí. Každopádně jen na vyrovnání tohoto
základního vnitřního dluhu, nahromaděného
naprostou investiční lhostejností v letech 1948 až
1990, bylo za těch posledních dvacet potřeba zatím
vynaložit částku kolem 600 milionů, a to nás ještě
investování dalších odhadem nejméně 300 milionů
čeká. Možná, že ten obrovský infrastrukturní dluh,
který jsme dostali do vínku z té doby nesvobody,
byl vyjádřením vztahu tehdejší moci k obci, jež ve
svém geniu loci nesla odlesk úspěšnosti a úspěšných z období prvních čtyřiceti let dvacátého století. Ještě štěstí, že tato neláska byla vyjadřována
spíš investiční lhostejností než výstavbou nějakých
lidových ubytoven.
Alespoň tak pro ty první svobodně zvolené zastupitele vznikl prostor, jak vyjádřit v základní podobě
přijatého územního plánu svou vůli a zájem na
tom, aby budoucí rozvoj města pokračoval především takovou formou individuální výstavby, která
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by dokázala navázat na to, co bylo počátkem padesátých let dvacátého století násilně přerušeno.
A tak i když si možná někdy povzdechneme, že
vkus a možnosti některých z těch dnešních individuálních budovatelů tváře města není na takovém
stupni, jak bychom si rádi přáli, přece jen Černošice jsou a zůstávají ryze vilovým městem a mimořádným a krásným urbanistickým útvarem v krajině mezi přírodním parkem Brdy na jedné straně
a Chráněnou krajinnou oblastí Český kras na
druhé straně, a i z toho důvodu jsou stále přitažlivou a žádanou adresou.
Za velmi cenné je rovněž třeba považovat, že
navzdory výraznému nárůstu počtu obyvatel
našeho města v uplynulém dvacetiletí je zde stále
zachováván prostor pro vytváření a navazování
přátelských mezilidských vztahů, a i když podoba
nejrůznějších spolků se přirozeně proměňuje
v čase, jejich celkový počet spíše stoupá, stejně jako
se stále zlepšuje a zvyšuje kapacita ploch a zařízení
pro soukromé i organizované sportovní vyžití. Černošice tak navzdory svému rozvoji zůstaly městem
přátelským a sousedským, a je jen věcí každého, do
jaké míry to chce a potřebuje pro sebe využít.
Myslím si, že když se jako město ohlédneme, abychom se podívali, jakou cestu jsme za těch dvacet
let ušli a jak nás ta cesta proměnila, nemusíme mít
pocit, že to byla cesta marná či zbytečná. Naopak je
zřejmé a zřetelné, že v době, kdy ,,vládu věcí svých“
mohli lidé v našem městě řídit svobodně, to vždy
bylo činěno odpovědně a s dobrou a poctivou vůlí.
Všem, kteří na této cestě našemu městu pomohli
ujít alespoň i jen malý kousíček, za to patří veliký
dík.
Mgr. Aleš Rádl, starosta

1989 – 2009

Město Černošice v období let 1989 – 2009
Základní údaje

Rozloha města Černošice
9,06 kilometrů čtverečních
Počet stálých obyvatel
Za posledních 20 let se počet obyvatel zvýšil
o 36 procent (k 31. 12. 1989 bylo uváděno oficiálně 4 307 obyvatel; k 30. 6. 2009 je v Černošicích
trvale hlášeno 5875 obyvatel).
Pětitisícího obyvatele město slavnostně přivítalo
13. prosince 2004.
Popisná čísla
K 30. 6. 2009 je v Černošicích 3 372 adres (čísel
popisných a evidenčních).
Znak a prapor města Černošice
Dne 7. května 1992 udělila ČNR městu Černošice právo užívat znak i prapor.
Znak tvoří zlatomodře polcený štít se zaoblenou
modrou patou; v zlatém poli zelený jetelový trojlístek se stonkem. Na praporu je žlutý a modrý
list; v horním žlutém poli je v žerďovém rohu
zelený trojlístek se stonkem. Žlutá vyjadřuje
slunce a modrá vodu, rekreační symboly prostředí města. Zelený trojlístek symbolizuje tři
části města, kterými je tvořeno, barva vyjadřuje
současné snahy o ozdravění životního prostředí
a symbol přírody jako takové.
Obec s rozšířenou působností III
K 31. 12. 2002 byly zrušeny okresní úřady. Městský úřad Černošice poté převzal většinu kompetencí po Okresním úřadu Praha-západ a na
svém pracovišti v Podskalské ul. v Praze vykonává přenesený výkon státní správy pro obyvatele správního obvodu (např. agendu občanských
a řidičských průkazů, pasů a živnostenských listů,
sociální dávky atd.).
Počet obyvatel správního obvodu
1. 1. 1989 – 76 613 (údaj je čerpán z Lexikonu
obcí ČR, sčítání lidu k 3. 3. 1991)
1. 1. 2009 – 103 452 obyvatel
31. 8. 2009 – 109 353 obyvatel
Obvod obce s rozšířenou působností
1989 – 598 km², 2009 – 580,64 km² (v lednu
1996 byla obec Lešany převedena do okresu
Benešov, v prosinci 2006 byla obec Dolany převedena do okresu Mělník).

Mikroregion Dolní Berounka
Město Černošice je od roku ustavení (1999) členem Mikroregionu Dolní Berounka, který dále
tvoří Dobřichovice, Všenory, Karlík, Řevnice,
Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko,
Tetín a Svatý Jan pod Skalou. Mikroregion čítá
zhruba 20 000 obyvatel. Účelem svazku je například ochrana životního prostředí s důrazem na
ochranu řeky Berounky, koordinace významných investičních akcí, rozvoj cestovního ruchu,
infrastruktury, dopravních systémů atd.
Partnerství s obcemi v zahraničí
O utužování partnerských vztahů města Černošice, navázaných po roce 1989, se od roku
2006 spolu s městem stará Spolek pro partnerství evropských měst, o. s. V současné době
jsou našimi partnerskými městy Gerbrunn
(Německo), Lešnica (Polsko), Olešnice (Polsko). Spolupráce probíhá s dalšími obcemi
v Německu a Francii.

Katherina Holzheuer a Wolfgang Pavel z partnerského města Gerbrunnu převzali v září 2007
v Clubu Kino na návrh Spolku pro partnerství
evropských měst čestná občanství Města Černošice

Infrastruktura

Od roku 2000 se město Černošice snaží investice do infrastruktury spolufinancovat také díky
dotacím z Evropské unie, od státu i Středočeského kraje.
1990 – 2009
Zpevněné komunikace
Celková délka zpevněných komunikací činí 26
125 m (z toho se stříkaným asfaltem 3 280 m,
definitivní asfaltový povrch byl položen na 22 845
metrech komunikací).
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1989 – 2009
2008: Rekonstrukce centra Karlštejnská včetně
instalace moderního městského mobiliáře.
Ostatní stavební počiny města i soukromých
investorů jsou uvedeny v podrobné příloze.

Státní a krajské investice

Koncem roku 2007 byla při rekonstrukci Mokropeské ulice poprvé v Černošicích položena na
vozovku gumoasfaltová směs zlepšující její kvalitu.
Rekonstrukce chodníků
Celková délka zrekonstruovaných chodníků
činí 15 268 metrů.
Celková délka kanalizace
Městská investice
27 505 m
Soukromá investice
4040 m
Celkem
31 545 m
Celková délka vodovodů
Městská investice
35 300 m
Soukromá investice
5310 m
Celkem
40 610 m
Plynofikace města
Celková délka položených plynových potrubí
činí 43 860 m
Veřejné osvětlení
Celková délka komunikací s nově instalovaným
veřejným osvětlení činí 4643 m
Telefonizace
Do konce roku 1996 byla dokončena pokládka
telefonních kabelů na území celého města
Náměstí a centrum
2004: Rekonstrukce Masopustního náměstí
včetně osázení zelení a stromy.

Na zrekonstruované Masopustní náměstí chodí
děti z mateřinky každoročně zdobit vánoční strom
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2002: zastřešení zimního stadiónu–státní dotace
(16 mil. Kč).
2004: rekonstrukce komunikace v ulici Dr. Janského (úsek Vrážská–Školní)–investiční akce
Středočeského kraje (8 mil. Kč).
2004: obnova povrchu komunikace v Radotínské
ulici (úsek: žel. přejezd–hranice katastru s Prahou-Radotínem)–investiční akce Středočeského
kraje (30 mil. Kč).
2008: obnova povrchu ulice Karlštejnské (úsek
Riegrova–konec obce)–investiční akce Středočeského kraje (15,5 mil. Kč.).

V roce 2008 skončila čtyři roky trvající rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie; vedle
Středočeského kraje se na celkových nákladech 3,8
mil. Kč podílelo i město, a to šestadvaceti procenty

1989 – 2009
Územní plán sídelního
útvaru Černošice

Územní plán sídelního útvaru Černošice byl
schválen dne 24. 1. 1996.
1. změna: schválena 10. 6. 1998 a schválila 7
změn ve funkčním využití území. Nové zastavitelné plochy nebyly vymezeny. Jeden pozemek
byl vyčleněn ze zastavitelných ploch.
2. změna: schválena 15. 10. 2003 a schválila 10
změn funkčního využití území. Z nezastavitelných ploch byly do zastavitelných ploch nově
zařazeny pozemky u betonárny, a to do ploch
pro parkování a sportovně rekreačních.
5. změna: schválena 4. 8. 2005 a jednalo se
o drobnou změnu ve funkčním využití území,
která byla hrazena navrhovatelem.
6. změna: schválena 4. 8. 2005 a jednalo se
o drobnou změnu ve funkčním využití území,
která byla hrazena navrhovatelem.
4. změna: schválena 18. 9. 2006 a schválila
22 změn. Z toho 19 změn funkčního využití
území a tři změny spočívaly v zařazení komunikace mezi veřejně prospěšné stavby. Do zastavitelných ploch byly nově zařazeny nezastavitelný pozemek na Horce, část nezastavitelného
pozemku Pod Slunečnou – západ a nezastavitelný pozemek Centra Vráž.
8. změna: schválena 15. 6. 2009 a jednalo se
o drobnou změnu ve funkčním využití území.
10. změna: schválena 15. 6. 2009 a jednalo se
o drobnou změnu ve funkčním využití území.
Všechny změny územního plánu jsou specifikovány ve vyhlášce Města Černošice 8/2003.
15. 6. 2009 byly vydány regulační plány pro
lokalitu „Akátová“, pro lokalitu „Na Vysoké“
a pro lokalitu „V Lavičkách“.
Zastavěné území k 1. 9. 2009 ve smyslu § 2 odst.
1 písm. d) zákona 183/2006 Sb., činí 415,528 ha.

Doprava

Autobusové spoje
V současné době dopravní obslužnost ve městě
zabezpečuje pět linek (313, 315, 414, 415 a 601).
Noční linky z Prahy byly zavedeny od roku 2003.
Nově vybudovaná parkoviště
Nová parkoviště byla vybudována v Karlštejnské ulici, u mokropeské železniční zastávky,

u základní školy v Mokropsech a u mateřské
školy v Karlické ulici.
Přechody pro chodce
Vyznačeno bylo množství nových přechodů,
např. na Radotínské ulici, na Dobřichovické
ulici u Dubu, na Vrážské pod ulicí Střední a u
lokality Rybníčky. Některé z přechodů, například přechod ulice Dr. Janského u samoobsluhy U Brymů, jsou osvětleny speciálními
svítidly.

Životní prostředí

Nová kontejnerová stání
Od roku 2002 Firma Rumpold zahájila na území
města svoz tříděného odpadu. Od té doby bylo
na různých místech města vybudováno 14 kontejnerových stání na tříděný odpad, v nichž je
umístěno 90 ks nádob, každá o objemu 1100
litrů, z toho 43 ks na plasty, 28 ks na papír, 13 ks
na sklo a 6 ks na tetrapaky.
Plasty jsou vyváženy 2x týdně, papír 3x týdně,
sklo 1x týdně a tetrapaky 1x za dva týdny.
Od roku 2003 je zajištěn pravidelný svoz bioodpadu; rozšířena byla provozní doba sběrného
místa pro nebezpečný odpad v areálu odboru
technických služeb v Mokropsech.
Odpadkové koše
V současné době je jich ve městě 68 ks o celkovém objemu 4050 litrů a jsou vyváženy 3x týdně
Koše na psí exkrementy
Od roku 2003, kdy jsou ve městě osazovány
odpadkové koše určené na psí exkrementy,
vzrostl jejich počet z původních 13 ks na současných 37 ks.
Svoz je zajišťován 3x týdně
Úklid ke Dni země
Od roku 2003 město organizuje úklidovou akci ke
Dni Země, kterého se zúčastňují obyvatelé města
Parkové lavičky
Každoročně jsou na různých místech města
umísťovány parkové lavičky. V letošním roce to
bylo 20 laviček a celkem již 57.
Ozelenění města
Celkem bylo na území města vysázeno 278
vzrostlých stromů, z toho v letošním roce 85.
Vysazeno bylo rovněž okolo 2600 okrasných
keřů a rostlin.
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1989 – 2009
Letos byl založen park za Domem s pečovatelskou službou a upraveny plochy a okolí skateparku Kazín.

Zrekonstruovanou Kladenskou ulici ozdobilo 23
javorů mléč v různých barevných formách

Městská policie

Městská policie byla založena 1. 7. 2001 rozhodnutím zřizovatele jako orgán města. Z původních dvou strážníků postupně vzrostl počet na
šest. V loňském a letošním roce došlo k podpisům veřejnoprávních smluv s okolními obcemi
(Dobřichovice, Drahelčice, Chýnice, Jinočany,
Karlík, Kosoř, Nučice, Ořech, Rudná, Tachlovice,
Třebotov, Úhonice, Vestec, Zbuzany), ve kterých
nyní slouží celkem 19 strážníků.
Městská policie Černošice má v současné době
3 služebny. Hlavní služebna je v Černošicích,
druhé pracoviště je ve Vestci a od roku 2009 funguje i nová služebna v Rudné.

Kultura

Od 30. 6. 2003 byly zrušeny samostatné subjekty knihovny a Městského kulturního střediska a vznikl městem přímo řízený odbor kultury, který ve spolupráci s ostatními subjekty
pořádá každoročně řadu kulturních a společenských akcí.
1990: město obnovuje konání slavné Mariánské
pouti
2003: pořádá se první Dětský den, zahajují pravidelné koncerty v Základní umělecké škole a v
Clubu Kino a koncerty v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
2004: rok obnovení Adventních trhů, Vánočního koncertu Big Bandu v Clubu Kino a 28.
října vítání občánků
2005: znovu se konají Májové slavnosti, přibyly
kulturní akce na městské pláži; jsou vydány
pamětní medaile se symboly města;
do Mokropeské kapličky je instalována nová
socha sv. Václava;
je zpracován přehled architektonicky cenných domů ve městě, vznikla brožura s mapou
a základními informacemi o našem městě; přístup na vysokorychlostní internet v městské
knihovně je poskytován zdarma všem občanům
2006: tradici začínají vytvářet Jazz festival Černošice a Mezinárodní festival Kytara napříč žánry
2007: startuje Černošický Oktoberfest aneb
Pivní slavnosti na Masopustním náměstí
2008: na výstavy a koncerty zve zrekonstruovaná Galerie svatého Václava Mokropeská
kaplička
vzniká nová přehledná mapa města s vyznačenými pamětihodnostmi
zřízena byla oddávací místnost v budově
Základní umělecké školy.

Výstavba a rekonstrukce

Městská policie je organizátorem pořádaná populární akce nazvané Bezpečné Černošice
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2004: dokončena byla rekonstrukce kapličky
nad černošickým jezem
2005: kaplička nad černošickým jezem byla
znovu vymalována, dokončena oprava střechy
kostela Nanebevzetí Panny Marie
2005: byla dokončena rekonstrukce mokropeské kapličky, původně hasičské zbrojnice.

1989 – 2009

Dříve hasičská zbrojnice se po skončení celkové
rekonstrukce v prosinci 2005 proměnila v krásný
výstavní prostor–Galerii sv. Václava
Noviny, Zpravodaj a Informační list
1990 (únor): začínají vycházet Černošické
noviny vydávané Dr. O. Štancem
1991 (duben): vychází nulté číslo Černošického
zpravodaje vydávaného svépomocí
1998 (únor): vychází první číslo Informačního
listu vydávaného městem Černošice
2007 (duben): vychází první číslo Informačního
listu s barevnou obálkou na křídovém papíru.

Sociální oblast

2002: 15. listopadu byl zahájen provoz v nově
vybudovaném Domě s pečovatelskou službou;
v roce 2004 je tu vybudován zahradní altán
a v roce 2009 park

Nový Dům s pečovatelskou službou nabídl seniorům 39 bytů (z toho 6 bezbariérových)
2003: od září zahájila v DPS činnost Farní charita Neratovice, a to poskytováním domácí ošetřovatelské služby především klientům z řad
seniorů a zdravotně postižených; město pořádá
humanitární sbírky pro Diakonii Broumov
2004: za podpory města byl farní charitou uve-

den do provozu denní stacionář pro seniory,
který klientům nabízí v návaznosti na pečovatelskou službu i výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a kontakt se společenským prostředím a terapeutickou pomoc
2006: Farní charita přebírá i pečovatelskou
službu zaměřenou na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při
zajištění chodu domácnosti; město finančně
podporuje zejména provoz pečovatelské služby
a denního stacionáře.

Školství a péče o mládež
Základní škola Černošice

V roce 1990 byla dokončena přístavba mokropeské školy, o rok později bylo na nové přístavbě
vybudováno další patro
2003: v ulici Pod Školou bylo vybudováno hřiště
s umělým povrchem a poté zakoupena nová
multifunkční nafukovací hala
2006: v Komenského ulici bylo vybudováno
hřiště s umělým povrchem

V roce 2007 byla ke stávajícímu komplexu mokropeské základní školy přistavena nová budova
s novými třídami i zázemím pro družinu; projekt
na výstavbu II. etapy přístavby – sportovní haly
je již připraven
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1989 – 2009
Vývoj počtu žáků základní školy
Školní rok
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

Celkem žáků
386
407
399
481
538
557
564
606
637
659
658
651
659
626
645
639
660
660

kola celostátního); úspěchy slaví i na Festivalu
Základních uměleckých škol.
Výtvarný obor získává vysoké hodnocení v krajských kolech Přehlídky ZUŠ (v roce 2008 byly
žákovské práce zastoupeny v Národním kole ve
Šternberku na Moravě) a na tuzemských i mezinárodních výtvarných soutěžích a přehlídkách
(Řecko, Hong-Kong). Velmi oblíbená jsou pravidelná setkání žáků se seniory v DPS u příležitosti konání výtvarných dílen.

Počet učitelů se v daném období zdvojnásobil,
kapacita školní družiny taktéž.
Základní umělecká škola
2002: škola se stěhuje do zrekonstruovaného
domu ve Střední ulici 403 (Zemanův letohrádek).
2004: oslava 50 let od založení školy spojená
s výstavou o historii školy a slavnostním koncertem; k této příležitosti byla vydána publikace o práci školy dříve a dnes. V sále Základní
umělecké školy vzniká reprezentační sál města,
kde se vedle koncertů koná i vítání nových
občánků
Škola je tříoborová
Hudební a výtvarný obor pracují ve své mateřské budově ve Střední ulici, taneční obor sídlí
v budově ZŠ Mokropsy. Škola dále působí
v Rudné (hudební obor, přibude výtvarný) a ve
Všenorech (obory hudební a výtvarný). Od
roku 2002 se počet žáků školy pohybuje mezi
290 a 340.
Činnost a úspěchy
1995: účast žáků tanečního oboru na festivalu
v Grenoblu
1999: založení lidového tanečního souboru Pramínek při ZUŠ.
Žáci hudebního oboru slaví úspěchy v krajských
kolech soutěží ZUŠ zejména ve hře na dechové
nástroje (v roce 2000 postoupil Ondřej Šimek do
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Pramínek slaví letos deset let od svého založení
Mateřská škola Karlická
Počty žáků ve školním roce:

1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

71
63
65
60
53
70
68
62
66
68
69
70
70
72
68
70
72
96
96
100
100

Významné změny
1989 – 2006: kapacita školy je 75 dětí a 3 třídy
(výjimkou je školní rok 1993/1994, kdy jsou

1989 – 2009
v provozu pouze 2 třídy pro malý počet dětí)
1994 (listopad): znovuotevření 3. třídy
1994: přijetí zákona o přechodu škol do právní
subjektivity
2003: 1. ledna vstoupila škola do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací
2006 (srpen – září): rekonstrukce části hospodářského pavilonu na novou třídu, plynofikace
školy
2007 (červen): přijetí 13 dětí k docházce po
ukončení činnosti MŠ Husova.

16. října 2006 byla slavnostně otevřena nová
samostatná třída s kapacitou osmadvacet dětí,
kompletně vybavená novým nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami včetně sociálního zařízení a šatny; současně byla zrekonstruována a vybavena novým gastro zařízením školní
kuchyně; otevřením nové třídy se kapacita školy
zvýšila na 100 dětí
Významné úspěchy a akce
1989/90: účast kroužku dětí v krajském kole
pódiových skladeb
V letech 1994-2004 se na každoročně organizovaných školách v přírodě (Krkonoše, Jizerské
hory, Jižní Čechy) postupně vystřídalo 134 dětí
2003/04: třetí místo Anny Brychové v okresní
výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí a
8. místo Petra Hotovce v záchranářské soutěži
Helpíkův pohár
2004/05: škole se za finanční spoluúčasti rodičů
podařilo získat keramickou pec
2006/07: za finanční spoluúčasti rodičů se podařilo nově vybavit školní zahradu
2007/08: v rámci výtvarné soutěže Radia Blaník
nazvané Sluníčko byla práce Valerie Borkovcové

zařazena do kalendáře pro rok 2008
2008/09: škola v přírodě v Jizerských horách (22
dětí); 2. místo třídy Krtečků a 3. místo Dominika
Steigera ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima
dětí; získání certifikátu Fondu SIDUS – zapojení do
akce veřejné sbírky; 1. místo a cena Městské policie
ve výtvarné soutěži Za bezpečné Černošice.
Mateřská škola Topolská
Školní rok
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

Děti
30
33
15
37
37
37
35
29
28
28
30
30
30
30
30
30
30
34
46
46

Třídy
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

15. října 2007 byl zahájen provoz třídy mateřské školy Topolská v budově mokropeské základní
školy s kapacitou dvanáct dětí
Zásadní změny
1989/92: závodní mateřská škola závodu Geoindustria
1992/93: zřizovatelem MŠ je město Černošice
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1989 – 2009
1995/96: vybudování kanalizační přípojky k MŠ
1997/98: zvětšení třídy v 1. patře
1998/99: zbudován samostatný vchod do kotelny
2002/03: prázdninový provoz při povodních
2003/04: MŠ pracuje podle vlastního Školního
vzdělávacího programu
2004/05: škola připojena na plynovou přípojku,
vybudování nového sociálního zařízení pro děti
2005/06: zvětšení dětské šatny
Mateřská škola Husova
Ukončila činnost kvůli navrácení budovy restituentovi (podrobnosti byly uvedeny v článcích uveřejněných v Informačním listu města Černošice).
Soukromé mateřské školy
Mateřská škola Kvítek s kapacitou 25 dětí.
Anglická jazyková školka Kindergarten; kapacita 25 dětí.
Anglická jazyková školka Kryštof; kapacita 18 dětí.

2006: vzniká dětské hřiště u ZŠ Komenského
2006: dokončena výstavba skateparku

2006: dokončena výstavba hřiště Husova
2007: dětem slouží hřiště v Riegrově ulici
2008: nejnovější dětské hřiště vzniká v Červánkové

Nová hřiště a rekreační plochy

1994: dětské hřiště v Klatovské
2001: dětské hřiště u mokropeské ZŠ

2004 – víceúčelová hala u mokropeské ZŠ
2004: vzniká dětské hřiště v Domažlické
2005: mnohostranné využití nabízí Sportpark
Berounka

Od roku 2005 nabízí obyvatelům města využití
volného času městská pláž
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Z iniciativy starosty města Mgr. Aleše Rádla se
v roce 2007 rodí v Černošicích nová sportovní tradice; na zrekonstruované části cyklostezky Praha
– Plzeň se jede první Černošická míle, závod na
kolečkových bruslích

V novém areálu Tenis Club Mokropsy jsou k dispozici čtyři tenisové kurty s povrchem z umělé
antuky; v průběhu zimy jsou kurty zastřešeny
vytápěnou přetlakovou halou

1989 – 2009
Zastupitelstvo a rada města

v období let 1990 až 2010
Volby v roce 1990
(29 členů zastupitelstva, 9 členů rady města)
Volební období 1990 – 1994
15 Občanské fórum
3
KDU
3
Společenství černošických podnikatelů
3
KSČM
1
Republikánská unie–svobodný blok
2
Sdružení nezávislých kandidátů
2
Koalice Soc. unie, Čs. strana socialistická,
Čs. soc. demokracie
Starosta: Pergl Jiří
Členové rady: Poul Hubert, Řehoř Jiří, Strnadel
Tomáš, Zvěrev Alexandr, Horešovská Renáta,
Štanc Otakar, Brožek Jiří, Mašatová Milada
Volby od roku 1994
(21 členů zastupitelstva, 7 členů rady města)
Volební období 1994 – 1998
10 koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
8
Sdružení D92, NK
2
KSČM
1
Demokratická unie
Starosta: Pergl Jiří
Členové rady: Drtina Jiří, Kačírek Pavel, Paďouk
Rudolf, Strnadel Tomáš, Mašatová Milada, Šabata Aleš
Volební období 1998 – 2002
4
ČSSD
3
KDU-ČSL
6
ODS
1
KSČM
4
Unie svobody
3
Volba pro město
Starostka: Langšádlová Helena
Členové rady: Poul Hubert, Jeráček Karel,
Paďouk Rudolf, Štanc Otakar, Hokr Oldřich,
Holub Karel
Volební období 2002 – 2006
2
ČSSD
3
KDU-ČSL
6
ODS
1
KSČM
1
Unie svobody–DEU
4
Volba pro město
4
Sdružení nezávislých

Starostka: Langšádlová Helena
Členové rady: Mašatová Milada, Bureš Karel,
Rádl Aleš, Řehoř Jiří, Koubek Libor (2002
–2003), Řepa Václav (2002 – 2003), Prskavec Jan
(2004 – 2006), Adam Josef (2004 – 2006)
Volební období 2006 – 2010
4
Věci veřejné
2
KDU-ČSL
1
Hnutí na podporu hasičů
1
Nestraníci
4
Volba pro město
2
ČSSD
7
ODS
Starosta: Aleš Rádl
Členové rady: Langšádlová Helena, Jirout Michal,
Řehoř Jiří, Stříbrný Milan, Šabata Aleš, Adam
Josef (2006 – 2007), Přibík Michal (2007 – 2010).

Starostové od roku 1990

Jiří Pergl
Funkci vykonával v letech
1990 až 1998. V komunálních volbách v roce 1990,
ve kterých Jiří Pergl získal nejvyšší počet hlasů ze
všech kandidátů, byl zvolen do Zastupitelstva města
Černošice za Občanské
fórum. Poté dostal důvěru i jako předseda tehdejšího Městského národní výboru. Ve volbách v roce 1994, kdy se o přízeň voličů ucházelo 2427 voličů (72,5 % zapsaných v seznamu
voličů), kandidoval za koalici KDU-ČSL, LSNS,
ODS a opět uspěl. Na ustavujícím zasedání dne
1. 12. 1994 jej noví zastupitelé zvolili starostou.
Helena Langšádlová
Funkci vykonávala v letech
1998 až 2006. V komunálních volbách v roce 1998
kandidovala za KDU-ČSL,
byla zvolena do Zastupitelstva města Černošice
a poté i starostkou města.
Ve volebních seznamech
bylo zapsáno 3533 osob, obálky byly vydány
2094 voličům – voleb se tedy zúčastnilo 59 %
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zapsaných voličů. V roce 2002 kandidovala
Helena Langšádlová opět za KDU-ČSL a opět
byla zvolena do zastupitelstva města, které ji
podruhé zvolilo starostkou. Voleb se zúčastnilo
58 % ze 3 779 zapsaných voličů.
Mgr. Aleš Rádl
Funkci začal vykonávat
v roce 2006 a vykonává ji
dosud. V říjnových komunálních volbách v roce
2006 kandidoval Mgr. Aleš
Rádl za Občanskou demokratickou stranu a byl zvolen do Zastupitelstva města
Černošice. Na svém ustavujícím zasedání 2. listopadu jej zastupitelé zvolili starostou města. Ze
4191 zapsaných voličů se jich k volebním urnám
dostavilo 2485, tedy 59,29 procenta. Starosta
města Mgr. Aleš Rádl je zároveň poslancem Parlamentu České republiky.

Zajímavosti

Nejmladším členem zastupitelstva byla v roce
1994 zvolena Zuzana Prokešová (19), nejstarším
byl v roce 2006 Josef Adam (75).
Nejdéle sloužící zastupitelé: Mašatová Milada
(5 volebních období, od roku 1990 – dosud);
Manda Alexandr (4 volební období); Abelová
Marie, Hokr Oldřich, Langšádlová Helena, Řehoř
Jiří, Strnadel Tomáš (3 volební období).
Nejkratší dobu sloužící zastupitel: Kulíšek Ivan
(1 schůze zastupitelstva, 12. – 15. 12. 2003).
Největší „absolutní“ počet hlasů ve volbách získal v roce 1990 Jiří Pergl (2119 hlasů).

Vývoj počtu zaměstnanců
městského úřadu Černošice

stav k 13. 12. 1990: 11 pracovníků s tím, že jde
o počet prozatímní, neboť od roku 1991 bude
rozšířen počet agend (podle z. č. 367/1990
Sb.)
1. 7. 1999 zrušena příspěvková organizace Technické služby a zřízen nový odbor městského
úřadu, 13 zaměstnanců se stalo zaměstnanci
města: nyní 22, z toho 2 dlouhodobě a napořád
nemocní a 2 dotováni úřadem práce
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leden 2001: 76 zaměstnanců
zřízena městská policie: původně 2 strážníci, postupně až 7, v roce 2008 veřejnoprávní
smlouvy (+ 6), nyní celkem 19
leden 2003: reforma veřejné správy, město převzalo část agendy po rušeném Okresním úřadu
Praha-západ, zřídilo ze zákona další pracoviště
úřadu na území hlavního města Prahy, nárůst
o agendy úřadu obce s rozšířenou působností
a delimitace cca 120 úředníků
leden 2003: 209 zaměstnanců (údaj včetně
zastupitelů, dohod, členů komisí a výborů...),
z toho bylo 174 zaměstnanců zařazených do
městského úřadu
červenec 2003: převzetí 2 zaměstnanců rušeného Městského kulturního střediska
duben 2004: převod agend SSP na úřad práce
(ubylo 18 lidí)
leden 2006: 235 (údaj včetně zastupitelů, dohod,
členů komisí a výborů...)
z toho bylo 185 zaměstnanců zařazených do
městského úřadu
leden 2007: 250 (údaj včetně zastupitelů, dohod,
členů komisí a výborů...)
z toho bylo 206 zaměstnanců zařazených do
městského úřadu
leden 2008: 264 (údaj včetně zastupitelů, dohod,
členů komisí a výborů...)
z toho bylo 209 zaměstnanců zařazených do
městského úřadu
leden 2009: 217 zaměstnanců zařazených do
městského úřadu.
V průběhu roku 2009 dochází k postupnému
snižování počtu zaměstnanců zařazených do
městského úřadu tak, aby k 31. 12. 2009 bylo
dosaženo celkového počtu 199 zaměstnanců.
Zapojení městského úřadu
do metod řízení kvality
Od roku 2005 – Benchmarkingová iniciativa
2005
Od roku 2006 – CAF (Common Assesment Framework), Společný hodnotící rámec (hodnotící
zpráva rok 2007)
Od prosince 2008 – ČSN EN ISO 9001:2001
Od prosince 2009 – přechod na normu ČSN EN
ISO 9001:2009.

Přírůstek / Úbytek
prostředků na účtech

Rok
Příjmy celkem
z toho:
daňové
nedaňové
kapitálové
dotační
Výdaje celkem
z toho:
běžné
kapitálové
Výsledné saldo
Financování
splátky-půjčky
Půjčené prostředky
Fond (stav účtů)

Počátek roku
Konec roku

20 512 834
24 791 519
3 651 920

38 100 049
4 399 593
1 256 600
5 200 031
45 304 353

1997
48 956 273
37 951 387
4 152 015
15 522 500
12 627 832
54 535 823
33 231 670
21 304 153
15 717 911

52 361 111
5 121 183
2 155 480
7 659 275
59 491 515

29 063 490
30 428 025
7 805 534

182 323 632
56 451 209
18 708 963
-3 400 000

310 347 827
42 110 254
-20 470 334
-3 000 000

189 523 930
65 375 769
-27 894 614
-3 400 000

285 132 825
42 240 390
-2 646 282
-3 278 374

184 898 124
57 720 037
-14 218 899
-400 000

52 611 201
16 106 586
4 761 658

43 698 085
34 527 396
-3 212 645

169 316 330
32 232 581
3 491 651
-400 000

99 499 768
32 085 442
10 537 734
189 864 803
352 458 081

60 505 153
64 986 116
81 851 124
90 362 031 102 425 037
22 050 432
25 362 690
25 454 963
26 822 841
28 473 320
9 061 168
21 137 762
24 074 474
41 930 536
14 049 834
113 423 809 116 912 694
95 624 526
98 368 396 179 778 742
201 548 911 242 618 161 254 899 699 238 774 841 327 373 214

26 551 610
36 016 904
13 126 520
12 682 442
2 344 175
3 592 320
31 457 140
72 513 605
68 717 787 143 580 495

42 866 111
10 448 861
12 669 010
9 028 854
78 225 481
112 769 295
30 811 200
-18 775 224

2008
331 987 747

2003
2004
2005
2006
2007
205 040 562 228 399 262 227 005 086 257 483 804 324 726 932

2001
2002
73 479 445 124 805 271

2000
75 012 836

1 878 374,0
0
5 979 412
24 020 588
0
0
11 846 086
24 541 135,25 40 259 045,18 37 046 399,53 41 808 058,10 24 911 207,38 28 003 058,16 19 363 571,26 12 089 545,55 27 398 508,76 21 473 852,30
40 259 045,18 37 046 399,53 41 808 058,10 24 911 207,38 28 003 058,16 19 363 571,26 12 089 545,55 27 398 508,76 21 473 852,30 9 849 604,45
15 717 909,93 -3 212 645,65 4 761 658,57
-16 896 3 091 850,78 -8 639 486,90 -7 274 025,71 15 308 963,21 -5 924 656,46 -11 624 247,85
850,72

1999
70 253 734

1998
67 297 049

Přehled plnění rozpočtu města v letech 1997 až 2008 v Kč

1989 – 2009

Přehled investic
dle zdrojů financování
1997-2008 v Kč

Rok
Investice
celkem
Investice
z vlastních
prostředků
Investice
z dotací
státu, příp.
kraje
Dotace od
státu a kraje
na investice
a opravy

1997
24 791 519
24 791 519
0
0

1998
30 428 025
30 428 025
0
0

1999
21 304 153
17 419 153
3 885 000
3 885 000

Z toho stavby
z vlastních
prostředků
(pol.6121)

2000
34 527 396
33 641 396
886 000
886 000

2001
16 106 586
5 507 586
10 599 000
10 599 000

2002
30 811 200
9 760 663
21 050 537
21 050 537

2003
32 232 581
17 725 790
14 506 791
14 506 791

2004
57 720 037
30 999 975
26 720 062
26 720 062

2005
65 375 769
38 478 458
26 897 311
26 897 311

2006
56 451 209
33 007 642
23 443 567
24 749 069

2007
42 240 390
32 015 996
10 224 394
16 686 754

2008
42 110 254
36 339 221
5 771 033
14 467 033

2009
27 204 273
18 803 035
8 401 238
14 401 238

SUMA
481 303 392
328 918 459
152 384 933
174 848 795

Vlastní
investice
z apitálových
příjmů
Vlastní
investice
‚z provozního
přebytku
Vlastní
investice
z úvěrů
a půjček

24 359 695
1 256 600
23 534 919
0

28 606 603
2 155 480
28 272 545
0

15 994 658
15 522 500
1 896 653
0

29 511 605
12 669 010
20 972 386
0

3 954 921
2 344 175
3 163 411
0

8 400 599
3 592 320
4 289 969
1 878 374

11 746 372

9 061 168

8 664 622

0

24 123 905

21 137 762

3 882 801

5 979 412

32 408 962

24 074 474

-9 616 604

24 020 588

28 802 680

41 930 536

-8 922 894

0

29 674 026

14 049 834

17 966 162

0

31 728 071

10 537 734

13 955 401

11 846 086

23 395 000

5 531 355

7 778 521

5 493 159

292 707 098

163 862 948

115 837 892

49 217 619

Počáteční stav účtů investičního majetku v roce 1997 činil 110.701.188,39 Kč.
Možná by se dalo usuzovat, že tento majetek byl vybudován v předchozím desetiletí.
Jisté však je, že město v roce 1989-1990 přebralo značné množství majetku
v tehdejších cenách „po předchůdcích“ (např.školy a jiné budovy).
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1989 – 2009
Zpevněné komunikace
realizované v období od roku 1990 – 2009
Komunikace s definitivním asfaltem

ulice
úsek
délka v metrech
Borůvková
130 m od křižovatky s Větrnou
130
Boženy Němcové Tyršova - Havlíčkova
68
Brusinková		
340
Dr. Janského		
1 290
Fibichova		
170
Fügnerova		
534
Chilská		
57
Chodská		
63
Jansova		
243
Jasmínová		
358
Javorová
pouze úsek Lipová - Sosnová
70
Karlická		
427
Karlštejnská		
1 050
Kaštanová		
158
Kazínská		
145
Ke Hřišti		
245
Ke Švarcavě		
50
Kladenská		
903
Kubánská		
196
Kyjevská		
330
Leknínová		
133
Lesní		
329
Lidická		
176
Lipová		
116
Luční		
163
Madridská		
163
Malinová		
196
Masopustní náměstí		
57
Měsíční		
262
Mokropeská		
1 178
Myslbekova		
140
Na Drahách		
210
Na Višňovce		
305
Ostružinová
Čapkova - Brusinková
458
Peroutkova		
187
Plzeňská
Jičínská - Jablonecká
61
Poštovní		
640
Radotínská		
952
Riegrova
Poštovní - Karlštejknská
177
Říční		
135
Sadová		
293
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Slovenská
nová část
Slunečná		
Smetanova
Dobřichovická - Arbesova
Stulíková		
Šeříková		
Školní		
Topolská		
Tyršova
Vrážská - Karlická
U Vodárny		
Ukrajinská
Masopust.nám.- Madridská
V Boroví		
V Dubině		
V Horce
Libušina - Waldhauserova
V Rybníčkách		
V Zahrádkách		
Větrná
Mokropeská - Borůvková
Vrážská		
Zahradní		
Zdeňka Lhoty
Kazínská - Říční
Zvonková		
Žatecká		
celková délka komunikací s definitivním asfaltem v m

Komunikace se stříkaným asfaltem

230
1 696
438
214
396
581
1 360
183
160
240
220
298
685
367
189
290
330
119
1 377
94
220
22 845

ulice
úsek
délka v metrech
Alešova
Smetanova - Nerudova
180
Arbesova
Husova - Smetanova
200
Bezručova
Husova - Tyršova
298
Boleslavská		
82
Bulharská		
142
Gorkého		
92
Jablonecká		
81
Jahodová		
324
Kutnohorská		
142
Mánesova
Husova - Smetanova
344
Mělnická		
167
Mostecká		
176
Nerudova		
60
Nymburská		
113
Pod Višňovkou		
148
Polská		
36
Srbská		
219
Strakonická		
304
Svatopluka Čecha		
172
celková délka komunikací se stříkaným asfaltem v m 3 280

1989 – 2009
Kanalizace
městská investice
soukromá investice
celkem		

metry
27505
4040
31545

Vodovod
městská investice
soukromá investice
celkem		

35300
5310
40610

Plyn		

43860

Kanalizace dešťová

4039

Veřejné osvětlení

4643

Rekonstruované chodníky ve městě
Telefonizace dokončena v roce 1996

Další významné investice:
intenzifikace ČOV a její kompletní rekonstrukce
stavba přivaděče vody z Prahy a vodojem Vráž
stavba hlavního kanalizačního přivaděče do ČOV
výměna všech svítidel VO, některých stožárů
stavba objektu DPS, zřízení denního stacionáře
sadové úpravy, park, altán u DPS
rekonstrukce masopustního náměstí
rekonstrukce centra Karlštejnská
dvě přístavby základní školy Mokropsy
rozšíření kapacity školky v přístavbě školy
stavební úpravy MŠ Karlická - stavba nové třídy
změna vytápění v objektech škol a školek na plyn.
zakoupení a výstavba nafukovací haly u školy
rekonstrukce ZUŠ + výbava a zřízení obřadní síně
výstavba hřiště Husova vč. parkovacích ploch
výstavba hřiště u ZŠ Komenského
výstavba hřiště u ZŠ Mokropsy
výstavba skate parku
výstavba městské pláže a hřiště na pláž volejbal
výstavba dětských hřišť
Domažlická
Červánková
Riegrova
Klatovská

15 268

úprava hřiště
Berounka
rekonstrukce budovy MÚ - zvětšení kapacity
nákup objketu č.p. 259 pro účely města
rekonstrukce části objektu č.p. 259 na kanceláře
výstavba parkoviště Karlštejnská
výstavba parkovací plochy u nádraží Mokropsy
výstavba parkoviště u ZŠ Mokropsy
výstavba parkoviště u MŠ Karlická
rekonstrukce Mokropeské kapličky
rekonstrukce kapličky nad jezem
rekonstrukce kostela
instalace kamerového systému ve městě
přemístění knihovny do objektu města
rekonstrukce opěrné zdi u parkoviště MÚ
privatizace části bytového fondu – č.p.102
č.p. 1061
č.p. 1062
rekonstrukce objektu Městské Policie
výsadba stromořadí podél komunikací
výsadba solitérních stromů, zeleně
instalace laviček ve městě
instalace informačního systému
oprava městského rozhlasu + nové reproduktory
terénní úpravy cyklostezky
zřízení in line trasy

Další významné soukromé investice:
výstavba betonárny
výstavba nového areálu stavebnin
rekonstrukce „starého domu“ - restaurace
úprava železničních přejezdů
výstavba bytových domů Komenského
přístvba nákupního střediska Bobík
přístavba nákupního střediska u Vávrů
výstavba komplexu Centrum Vráž
výstavba RD Slunný Vrch - Skanska
úpravy v areálu Mokropsy čistírna
sídla firem
rekonstrukce domova důchodců na byty
zřízení Mokropeské pekárny
otevření několika restaurací
vyčištění části koryta Berounky, Švarcavy
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1989 – 2009
Volební období
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1990-1994
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1994-1998
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
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Strana-koalice-sdružení
KDU
KDU
KDU
Koalice Soc. unie, ČSSS, ŠSD
Koalice Soc. unie, ČSSS, ŠSD
KSČM
KSČM
KSČM
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Občanské fórum
Republikánská unie - svobodný blok
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Společenství čern. podnikatelů
Společenství čern. podnikatelů
Společenství čern. podnikatelů
Demokratická unie
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Koalice KDU-ČSL, LSNS, ODS
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Sdružení D92, NK
Sdružení D92, NK
Sdružení D92, NK
Sdružení D92, NK
Sdružení D92, NK
Sdružení D92, NK
Sdružení D92, NK
Sdružení D92, NK
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana

Jméno zastupitele
Drtina Jiří
Poul Hubert
Růžek Alexandr
Bláha Josef
Chládková Alena
Manda Alexandr
Novák Jaroslav
Šebek Pavel
Beaufortová Kateřina
Brožek Jiří
Čížek Pavel
Fořtová Hana
Horáková Jitka
Horešovská Renáta
Mašatová Milada
Pech Tomáš
Pergl Jiří
Rybka Josef
Slováček Břetislav
Straka Josef
Strnadel Tomáš
Šabata Miloslav
Zvěrev Alexander
Podhola Karel
Křečan Jan
Řehoř Jiří
Frank Vladimír
Kocourek Vladimír
Štanc Otakar
Müller Petr
Drtina Jiří
Hokr Oldřich
Jeráček Karel
Kačírek Pavel
Kutílek Josef
Paďouk Rudolf
Pergl Jiří
Prokešová Zuzana
Strnadel Tomáš
Štětka Vladimír
Manda Alexandr
Nemrava Viktor
Abelová Marie
Adamčík Ivan
Benešová Marta
Hösl Robert
Kořínek Jan
Králík Miroslav
Mašatová Milada
Šabata Aleš
Abelová Marie
Kobes Karel
Lešetický Ladislav
Mašatová Milada
Manda Alexandr
Langšádlová Helena
Poul Hubert
Strnadel Tomáš
Jeráček Karel
Kocourek František
Paďouk Rudolf
Prokůpková Lucie
Štanc Otakar
Vodrážková Hana

Věk v roce voleb
65
35
54
43
48
37
69
42
37
39
40
50
35
56
45
54
54
19
42
44
33
60
50
37
49
35
40
42
54
31
69
41
46
37
31
53
58
19
37
69
41
54
55
57
54
36
54
54
49
39
59
54
56
53
45
35
43
41
50
53
57
28
62
29

Počet hlasů
570
816
536
477
582
343
363
335
1165
1758
1389
1112
1294
1476
1434
1120
2119
1183
1107
1114
1182
1215
1296
569
625
873
704
790
1173
390
1122
1166
1104
1244
1177
1200
1453
999
1494
711
366
312
940
982
987
965
1162
943
897
1056
514
452
469
558
236
572
526
651
658
629
687
706
812
633

člen rady
ano

ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano

1989 – 2009
Volební období
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
1998-2002
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2002-2006
2003-2003
2003-2006
2004-2006
2004-2006
2004-2006
2004-2006
2006-2007
2006-2007
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2007-2010
2007-2010

Strana-koalice-sdružení
Unie svobody
Unie svobody
Unie svobody
Unie svobody
Volba pro město
Volba pro město
Volba pro město
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých
Sdružení nezávislých
Sdružení nezávislých
Unie svobody-Demokratická unie
Volba pro město
Volba pro město
Volba pro město
Volba pro město
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Hnutí na podporu dobrovol.hasičů
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Nestraníci
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Věci veřejné
Věci veřejné
Věci veřejné
Volba pro město
Volba pro město
Volba pro město
Volba pro město
Volba pro město
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana

Jméno zastupitele
Bajgar Radek
Hokr Oldřich
Hrdoušek Libor
Rajmont Ivan
Holub Karel
Růžek Lukáš
Truschka Samuel
Mrázek Jan
Němec Ivo
Ottomanská Vladimíra
Vodičková Václava
Látal Ivan
Abelová Marie
Mašatová Milada
Manda Alexandr
Langšádlová Helena
Pánek Petr
Truschka Samuel
Bureš Karel
Rádl Aleš
Hokr Oldřich
Prskavec Jan
Řehoř Jiří
Jandura Tomáš
Frýda Tomáš
Koubek Libor
Pajgrt Aleš
Řepa Václav
Kulíšek Ivan
Rajmont Ivan
Adam Josef
Jirout Michal
Přibík Michal
Stříbrný Milan
Adam Josef
Vodička Jindřich
Mašatová Milada
Šabata Aleš
Prskavec Jan
Apeltauer Lumír
Langšádlová Helena
Řehoř Jiří
Jirout Michal
Přibík Michal
Rádl Aleš
Stříbrný Milan
Vlček Zdeněk
Göttelová Daniela
Kalousková Lenka
Kořínek Filip
Hlaváček Tomáš
Holub Karel
Pajgrt Aleš
Řepa Václav
Strejček Michal
Pavlovová Jiřina
Volejník Petr

Věk v roce voleb
36
45
30
53
49
21
34
56
37
36
41
52
63
57
49
39
33
38
35
36
49
47
47
26
39
45
45
44
36
57
71
37
35
44
75
21
61
51
51
58
43
51
41
39
40
48
43
41
33
33
30
57
49
48
47
65
52

Počet hlasů
694
583
495
504
399
432
523
625
640
706
693
744
243
395
296
806
497
470
667
642
632
482
525
300
605
406
454
448
615
435
529
608
564
607
783
794
350
296
336
337
513
243
806
798
848
854
786
634
515
490
449
538
593
616
621
730
762

člen rady
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

					
Vzdali se mandátu a nesložili slib				
2002
Volba pro město
Vosmíková Alena
45
416
2002
Sdružení nezávislých
Štanc Otakar
66
579
2002
Volba pro město
Kliment Lukáš
43
413
2006
Věci veřejné
Dražan Pavel
53
472

21

z radnice

Strážníci budou kontrolovat veřejná
prostranství města
V první polovině listopadu provede městská policie kontrolu veřejných
prostranství města. Strážníci se zaměří zejména na vraky vozidel, jejichž
odstavení na těchto prostranstvích a pozemních komunikacích je přestupkovým jednáním, za které hrozí sankce dle zákona o pozemních
komunikacích nebo podle zákona o odpadech.
Městská policie provede i kontrolu záboru veřejného prostranství (stavebním materiálem, písky,
sutěmi atd.), který podléhá ohlašovací povinnosti dle zákona o místních poplatcích. Neohlášení takového záboru může být považováno
za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle
zákona O správě daní a poplatků a může zde být
správcem poplatku, což je v tomto případě MěÚ
Černošice, uložena sankce.
Strážníci nejprve projdou všechny ulice a případné zapomnětlivce upozorní na to, co by
mohlo být předmětem správního nebo i daňového řízení. Poté poskytnou přiměřenou lhůtu
k nápravě. Pokud by k nápravě nedošlo ani
v této lhůtě, bude zřejmě nutné přistoupit k příslušnému řízení.
Chaty jsou pod dohledem–S nástupem podzimu se městská policie více věnuje kontrolám nemovitostí, zejména pak rekreačních chat,
které jsou už v průběhu týdne opuštěné a začínají přitahovat zloděje. Strážníci provádějí kontroly zaměřené především na řádné zabezpečení
chat a jejich příslušenství. V případě, že zjistí
objekt nedostatečně zabezpečený, majitele na to
vhodným způsobem upozorní.
Když není co ukrást…–Jedním z palčivých problémů, který trápí naše město i blízké okolí, jsou
krádeže vloupáním do zaparkovaných osobních
motorových vozidel. Tím, že řidič či spolucestující nechá jakýkoliv předmět – součást oblečení,
tašku, mobil, fotoaparát či navigaci – viditelně
ve vozidle, jde o nabídku, které zloději neodolají
a vozidlo nemilosrdně vykradou. Na tuto problematiku už městská policie mnohokrát upozorňovala – a se stále stejným výsledkem. Takže:
„Když ve vozidle nebude co odcizit, žádný zloděj
tam nepoleze!“
Policie varuje před „obchodníky“–V průběhu
uplynulého měsíce zaevidovala městská poli-
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cie několik oznámení o podomních „prodejcích“ a „obchodních zástupcích“ nabízejících
různé zboží či produkty (výhodné podmínky
při nákupu energií, mobilních operátorů apod.).
Jedním z případů byla nabídka levnější elektrické energie, učiněná telefonicky 25. září obyvateli Olbrachtovy ulice, se kterým si prodejce
smluvil schůzku. Městská policie po domluvě
s osloveným přijala v této věci opatření a ke
schůzce již nedošlo. „Prodejci“ se v podobných
případech zaměřují především na starší a důvěřivější spoluobčany, kterým pak po návštěvnících zůstanou jen oči pro pláč. Městská policie
proto varuje obyvatele města a doporučuje, aby
v žádném případě nepouštěli do svého bytu či
domu neznámé osoby a ze všeho nejdříve zavolali Policii ČR nebo Městskou policii Černošice.
Opilec skončil na záchytce–10. října kolem
osmé hodiny ranní přijala hlídka městské policie oznámení, že v ulici Karlštejnská leží bezvládná osoba. Na místě strážníci zjistili silně
opilého muže, ke kterému přivolali lékaře. Po
prohlídce byl opilec za asistence strážníků převezen na protialkoholní záchytnou stanici.
Výtržníky strážníci propustili–7. října odpoledne přijali strážníci oznámení o třech mužích
v ulici Zd. Lhoty, jejichž chování budí veřejné
pohoršení. Hlídka na místě zjistila, že se jedná
o muže litevské národnosti, které poté prověřila v databázi cizinecké policie a databázi hledaných osob. Po projednání přestupku a náležitém poučení byli muži propuštěni.
Krádež kola šetří policie–5. října v dopoledních hodinách oznámil hlídce městské policie
muž z ulice Ukrajinská, že mu neznámý pachatel odcizil jízdní kolo. Hlídka prověřila okolí
místa činu a předala celou věc Policii ČR jako
podezření ze spáchání trestného činu krádeže.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie

z radnice

Nové městské centrum pod školou
V březnovém čísle Informačního listu jsme představili plánovaný projekt realizace městského centra pod školou Mokropsy a vyzvali jsme
k široké diskuzi. Nosnou myšlenkou tohoto záměru je fakt, že historická lokální centra v Černošicích a Mokropsech nejsou schopna plnit
funkce moderního centra, které by soustřeďovalo občanskou vybavenost, kterou Černošice v současnosti postrádají a potřebují a zároveň
vytvářelo pocit klidového prostoru evokujícího „pocit náměstí“. Tuto
funkci nemůže plnit ani vznikající centrum Vráž, neboť jeho koncepce
plně podléhá komerčním plánům soukromého investora a možnost
prosadit zde realizaci zájmů města je velmi omezená.
V rámci avizované diskuze nad koncepcí nového
centra pod školou jsme již uveřejnili dva příspěvky od architektů–urbanistů. Architekt Rajtora se shoduje s myšlenkou tvůrců záměru na
centrum komerčně obytné, architekt Sticzay
doporučuje více se zaměřit na volnočasové aktivity. Pak je tu také návrh z úplně jiné „dílny“
(viz říjnové číslo časopisu Věci Veřejné), který
zcela ignoruje základní fakt, že převážná většina dotčeného prostoru je ve vlastnictví soukromých osob a reálný způsob realizace jakéhokoliv
záměru vede pouze cestou dohody s těmito vlastníky. Názory z této dílny, navrhující jim zablokovat jakékoliv aktivity na těchto pozemcích a tak
je „donutit“ být „poslušní“, snad není nutno 20
let po pádu komunismu ani komentovat.
Zpátky do reality
Po mnoha jednáních se podařilo nalézt základní
shodu mezi vedením města a vlastníky spočívající v tom, že město umožní na části pozemků
realizaci bytové zástavby, a to dle předem
dohodnutých parametrů, a naopak získá darem
několik tisíc metrů čtverečních pozemků v centrální části prostoru pod školou. Tato operace umožní městu mít plně pod kontrolou
všechny následující aktivity pro vznik jakéhokoliv typu „náměstí“. A právě k této problematice směřuje příspěvek pánů Jaseka a Dvořáka,
který byl doručen radě města. Vzhledem k jeho
obsáhlosti jej nepřetiskujeme celý, ale uvádíme
základní myšlenky a odpovědi na ně:
• K otázce stanovení poměrů darovaných ploch
pozemků městu v souvislosti s částečnou změnou funkčního využití soukromých pozemků je

nutno uvést, že jsou výsledkem tvrdých jednání,
kdy město trvalo na získání centrální části území.
Vycházelo se z průměrných tržních cen srovnatelných pozemků v Černošicích a závěrečná dohoda
je pro město velkým úspěchem. Nikdy v historii
totiž žádný vlastník pozemků nedaroval městu
za změnu územního plánu ani zlomek takového
rozsahu pozemků jako v tomto případě !
• Město bude mít pod kontrolou všechny další
zástavbové aktivity v tomto území, a to i na soukromých pozemcích, protože zde bude zpracován regulační plán, který velmi podrobně stanovuje možné způsoby rozvoje území.
• Záměr, který je navržen v tomto prostoru, je
v souladu s dlouhodobými zájmy města, je obsažen ve strategickém generelu rozvoje města,
a podpora vzniku městských center je obsažena
ve volebních programech rozhodujících politických uskupení v Černošicích.
• Celý záměr je široce diskutován s občany
města i s odborníky a jeho konečná podoba
bude jistě průsečíkem všech přínosných názorů
a myšlenek. V současnosti je aktuální pouze
vlastní proces rozvržení městských a soukromých pozemků a základní funkce jejich využití.
• V dosavadních diskuzích je často zdůrazňován prvek volnočasově-sportovní a v plánované
realizaci mu bude dán velký prostor: dostavba
tělocvičny, plavecký bazén, wellnes a fitnes centrum, bowling a další. Pro atletický ovál je připravováno volné území pod Topolskou ulicí
v blízkosti nového tenisového centra, které je
v dochozí vzdálenosti pro školáky.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
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Rozšíření hodin pro veřejnost na pracovištích
Městského úřadu Černošice

(zkušební provoz září – prosinec 2009)

Na základě vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů se službami městského úřadu rozhodlo vedení města o spuštění zkušebního provozu rozšíření hodin pro veřejnost na vybraných
pracovištích Městského úřadu Černošice.
Hodiny pro veřejnost se prodlužují v pondělí do 18.00 a v pátek od 7.00 na vybraných
pracovištích (viz úplný přehled). Po 3 měsících zkušebního provozu bude v prosinci 2009
vyhodnoceno využívání této rozšířené služby a od ledna 2010 dojde buď k trvalé změně,
nebo bude projekt upraven či v případě nevyužívání i zastaven.
Připomínáme, že i v těchto rozšířených hodinách pro veřejnost na pracovišti Podskalská 19, Praha
2, je možné si předem objednat pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím webových stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání klientů, kde také najdete aktuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnosti a kompletní
telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě a rychlost odbavení.

Rozšířené hodiny pro veřejnost – pracoviště Černošice
– stav k září 2009
ZKUŠEBNÍ PROVOZ vybraných pracovišť ZÁŘÍ – PROSINEC
(pondělí do 18:00 a pátek od 7:00)
Podatelna		
pondělí
8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30 a 12:30–14:00
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30 a 12:30–14:00
pátek
7:00–11:30
sobota
8:00–10:00

Pokladna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Správní odbor
(ověřování listin a podpisů)
pondělí
8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30
pátek
7:00–11:30

Odbor investic a správy majetku
(pouze vydávání výpisů z CzechPOINT)
pondělí 8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30
pátek
7:00–11:30

8:00–11:30 a 12:30–18:00
8:00–11:30
8:00–11:30 a 12:30–17:00
8:00–11:30
7:00–11:30

Všechny ostatní odbory (odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor kancelář starosty a kancelář
tajemníka, zbývající pracoviště odboru investic a správy majetku a finančního odboru) úřadují
pro veřejnost v základní době, a to: pondělí, středa 8:00–11:30 a 12:30–17:00
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z radnice
Rozšířené hodiny pro veřejnost – pracoviště Podskalská
– stav k září 2009
ZKUŠEBNÍ PROVOZ vybraných pracovišť ZÁŘÍ – PROSINEC
(pondělí do 18:00 a pátek od 7:00)
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Podatelna

8:00–18:00
8:00–15:00
8:00–17:00
8:00–15:00
7:00–12:00

Pokladna
pondělí
8:00–18:00
úterý
8:00–12:00
středa
8:00–17:00
čtvrtek
8:00–12:00
pátek
7:00–12:00
Odbor dopravy (registr řidičů, registr vozidel)
pondělí
8:00–18:00
úterý
8:00–12:00
středa
8:00–17:00
čtvrtek
8:00–12:00
pátek
7:00–12:00
Správní odbor – oddělení správních činností
(občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, matrika)
pondělí
8:00–18:00
úterý
8:00–12:00
středa
8:00–17:00
čtvrtek
8:00–12:00
pátek
7:00–12:00
Odbor Obecní živnostenský úřad
pondělí, středa
8:00–17:00
úterý, čtvrtek, pátek
8:00–12:00
Všechny ostatní odbory (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí,
odbor kancelář starosty a kancelář tajemníka, zbývající pracoviště správního odboru a odboru
dopravy – např. přestupky) úřadují pro veřejnost v základní době, a to:
pondělí, středa
8:00–17:00
Telefony–spojovatelky jednotlivých pracovišť:
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV)
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská
251 641 183 – technické služby Topolská 660
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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z města a okolí

Včelaři oslavili 95 let trvání místní organizace
Včelařský spolek pro Horní Černošice a okolí,
jak praví kronika, byl ustaven 24. 5. 1914. První
valná hromada se konala 25. října téhož roku
v hotelu Slánka. Spolek byl zapsán u Zemského
včelařského ústředního spolku pro Království
České. Zakladatelem a prvním předsedou byl
řídící učitel Karel Linka.
Uběhlo tedy plných 95 let od založení spolku
a černošičtí včelaři toto významné výročí
důstojně oslavili. Stalo se tak 17. října v Clubu
Kino za účasti významných hostů a zástupců
spolupracujících zájmových organizací z města
i okolí.
Včelaře přišel pozdravit i starosta města Mgr.
Aleš Rádl, který uvedl: „Rád využívám této příležitosti, abych vás pozdravil a vyslovil dík za to,
že vykonáváte tak prospěšnou a potřebnou činnost. Mně osobně je včelaření nesmírně sympatické, neboť velké věci vznikají vždy nenápadně,
tak jak nenápadně se pohybují vzduchem roje
včel, které opylují miliony květů a zároveň plní
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úly tak skvělou surovinou, jakou je med. Role
včel i vás, včelařů, je pro nás všechny nezastupitelná, a pokud to bude v našich silách, jsme připraveni vám pomáhat.“
V průběhu slavnostního setkání předseda
Okresního výboru ČSV František Herc předal ocenění Vzorný včelař Jiřímu Jírovi, Jiřímu
Kopáčovi, Václavu Kopicovi, ing. Václavu Lohrovi, Janu Poulovi a Miroslavu Vojtíškovi. Předseda Ústředního výboru ČSV Mgr. Luděk Sojka
pak předal Jaroslavu Částkovi, předsedovi
základní organizace, Čestné uznání ÚV ČSV.
Další tři členové ZO – Jindřich Hašek, Josef
Straka a RNDr. Ivan Babůrek – byli dekorování
titulem Vzorný včelařský pracovník.
Na programu byla také přednáška Mgr. Luďka
Sojky o stavu včelařství v Česku i o jeho úspěších a významném postavení v mezinárodních
včelařských organizacích Apimondie a Apislavie.
RNDr. Ivan Babůrek, CSc.,
jednatel ZO ČSV Černošice

z města a okolí

Dík starosty města všem místním spolkům a organizacím
Už tradičně se při příležitosti státního svátku
Dne české státnosti 28. září sešli v sále Clubu
Kino zástupci černošických spoků a organizací,
aby si popovídali, něco víc se o sobě vzájemně
dozvěděli a také se i trochu společně pobavili.
Jménem města přišel sportovcům, hasičům,
zdravotníkům, včelařům, zahrádkářům, skautům, modelářům a všem ostatním poděkovat za
jejich nezištnou práci starosta Mgr. Aleš Rádl:
„Dnes jsem byl účasten mši, kterou ve Staré Boleslavi celebroval papež Benedikt XVI. Ještě mi zní
v uších jeho slova o tom, že bychom neměli užívat života jen jako konzumního, ale že bychom
měli také něco dávat lidem kolem nás. Vy, představitelé místních spolků a organizací, jste pro
mě reprezentanty onoho nekonzumního způsobu
života, neboť se snažíte nezištně pracovat pro
druhé, nadchnout především mladé pro nějakou
činnost, vzdělávat je i bavit. Město se snaží každoročně zajistit na podporu vaší činnosti částku,
která může významně pomoci. A to proto, že vaše
snažení považujeme za společensky nesmírně
prospěšné. Jsme rádi, že v našem městě je tolik
zájmových organizací a chceme, aby se dál rozvíjely. Za vedení města říkám, že máte u nás dveře
otevřené,“ uvedl starosta města. „Všichni cítíme,
že Černošice jsou veliké město. Jsou veliké svou
historií, svým výrazem, který se snažíme zvele-

bovat, a veliké lidmi, kteří tady žijí. A tím myslím především vás, kteří děláte něco dobrovolně
a nezištně pro obyvatele našeho města. Pod vlivem dnešního dne si ještě dovolím příměr –
všichni jsme stejní dělníci na vinici Boží, snažíme
se, aby se nám tady žilo dobře. My se snažíme
získávat prostředky a vy činíte z města příjemné
místo pro život, místo, kde se lidé mohou scházet, kamarádit se a přátelit. Žije nás tu šest tisíc,
což ale není ještě tolik, abychom spolu všichni
nemohli vzájemně komunikovat. A když se nám
to podaří, bude se nám tady žít dobře,“ dodal starosta Mgr. Aleš Rádl.
(sj)
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Nařízení města Černošice č. 2/2009
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad
ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků
Rada Města Černošice vydává podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1 Předmět úpravy
Toto nařízení stanovuje rozsah, způsob a lhůty
odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků na území města Černošice.
Čl. 2 Vymezení pojmů
1. Obecně závaznými právními předpisy se
rozumí:
a) zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění
b) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
c) vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, v platném znění
d) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
v platném znění.
2. Místní komunikace je veřejně přístupná
pozemní komunikace, která slouží převážně místní
dopravě na území města :
a) obslužné místní komunikace, umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, a jsou
přístupné běžnému provozu motorových vozidel
b) samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické
stezky, cesty v chatových oblastech, schody, pěšiny,
zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.
3. Zimním obdobím se rozumí období od 1. 11.
do 31. 3. následujícího roku. Pokud vznikne zimní
povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují
se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných
odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.
4. Sjízdnost místních komunikací je takový stav
těchto komunikací, který umožňuje bezpečný
pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich
důsledkům.
5. Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou
nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technic-
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kému stavu komunikací a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům.
6. Schůdnost místních komunikací je takový stav
těchto komunikací, který umožňuje bezpečný
pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu
těchto komunikací, povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.
7. Závadou ve schůdnosti je taková změna ve
schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani
při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
8. Povětrnostními situacemi, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost a schůdnost,
jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik
souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť,
vichřice, povodně a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky – kalamitní situace.
9. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.
Čl. 3 Zajištění údržby místních komunikací
a chodníků
1. Odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací a chodníků na území města
Černošice se uskutečňuje zimní údržbou.
2. Zimní údržbu místních komunikací a chodníků zajišťuje jejich vlastník–Město Černošice, prostřednictvím Městského úřadu Černošice, odbor
technických služeb ( dále jen,,Zhotovitel údržby“)
Zimní údržba se provádí podle Plánu zimní údržby
místních komunikací (dále jen „PZÚ“), který je přílohou č. 1 tohoto nařízení.
3. Město Černošice v souladu s ust.§27 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů zajišťuje odstraňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti pouze těch chodníků, které
jsou v jeho vlastnictví; seznam těchto chodníků,
rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na nich je součástí PZÚ.
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Čl. 4 Rozsah, způsob a lhůty
pro zmírňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
a chodníků
1. Rozsah, způsob a lhůty pro provádění zimní
údržby místních komunikací a chodníků jsou stanoveny v PZÚ.
2. Výchozím podkladem pro stanovení pořadí důležitosti jednotlivých místních komunikací a chodníků v PZÚ byly znalosti o místní situaci z hlediska
zajištění obslužnosti nemovitostí, hustoty provozu
vozidel a chodců a dále zajištění příjezdu a přístupu
k veřejným budovám a dopravní obslužnosti.
3. Zimní údržba místních komunikací a chodníků
je dle důležitosti rozdělena do pořadí se stanovením
lhůt pro odstraňování nebo alespoň zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků podle PZÚ.
4. Zhotovitel údržby je povinen provádět zimní
údržbu komunikací v souladu s obecně závaznými
předpisy a PZÚ. Způsob údržby s ohledem na použití posypového materiálu je stanoven a specifikován v PZÚ, obecně závaznými právními předpisy,
zejména vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů
České republiky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
5. Jako posypový inertní zdrsňovací materiál lze
použít písek, kamennou drť frakce 4 – 8 mm. Jako
posypový chemický rozmrazovací materiál lze použít chlorid sodný, chlorid vápenatý, směsi chloridů.
Čl. 5 Účinnost
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady
Města Černošice č. 2.3.1. ze dne 26. 10. 2009
a nabývá účinnosti dne 1. 11. 2009 a jeho účinnost
končí dnem 31. 3. 2010.

Plán zimní údržby

Místní komunikace a chodníky – I. pořadí
lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti: do 4 hodin
(místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou, ke školám, jiné významné komunikace)
způsob: prohrnování v případě sněhové vrstvy
v tloušťce 3 cm, rozsah: v celé šíři
Vymezení místních komunikací a chodníků zařazených do I. pořadí důležitosti je v příloze 1 označeno písmenem A
Místní komunikace – II. pořadí
lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti: do 12 hodin (sběrné místní komunikace,
nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní

komunikace)
způsob: Prohrnování – v případě sněhové vrstvy
v tloušťce 3 cm, rozsah: v celé šíři
Vymezení místních komunikací a chodníků zařazených do II. pořadí důležitosti je uvedený v příloze 1 pod písmenem B
Místní komunikace, chodníky
a ostatní plochy - III. pořadí
lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti: nejpozději do 48 hodin (ostatní místní komunikace nezařazené do I. a II. pořadí)
způsob: Prohrnování – v případě sněhové vrstvy
v tloušťce 3 cm, rozsah: v celé šíři
Vymezení místních komunikací a chodníků zařazených do III. pořadí důležitosti je uvedený v příloze 1 pod písmenem C.
V případě potřeby, po ukončení sněžení, bude na
všech místních komunikacích proveden neprodleně
posyp inertním materiálem.

Nařízení Města Černošice
č. 3/2009

kterým se stanovují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období, na území města Černošice
Rada města Černošice vydává podle ust. § 11 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a ust. § 27 odst. 5 zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1 Předmět úpravy
1. Tímto nařízením se vymezují úseky místních
komunikací (dále jen „MK“) a chodníků ve vlastnictví města Černošice, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí v zimním období.
2. Úseky MK a chodníků, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost jsou vymezeny v příloze 1 tohoto nařízení pod písmenem D
3. Grafické znázornění místních komunikací
a chodníků uvedených v předchozím odstavci je
v příloze 2 tohoto nařízení.
Čl. 2 Účinnost
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady
města Černošice č. 2.3.2. ze dne 26. 10. 2009 a
nabývá účinnosti dne 1. 11. 2009 a jeho účinnost
končí dnem 31. 3. 2010.
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z radnice
poř.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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Název ulice
Akátová
Alešova
Arbesova
areál byt. druž.
areál DPS
Benešovská
Berounská
Bezejmenná
Bezručova
Boleslavská
Borůvková
B. Němcové
Brněnská
Brusinková
Budějovická
Bulharská
Čajkovského
Čapkova
Červánková
Dobřichovická

Pořadí-úsek
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
C
D
D
D
C
C
C
D
A - jen chodníky
(udržuje SÚS)
Dobříšská
D
Domažlická
D
Dr. Janského
A
Erbenova
D
Fialková
D
Fibichova
D
Franty Kocourka D
Fügnerova
C
Gogolova
C
Gorkého
C
Habrová
D
Havlíčkova
C
Hradecká
D
Husova
B
osada Habřiny
D
osada Slunečná
D
osada u Berounky D
Chebská
D
Chilská
D
Chodská
D
Chomutovská
D
Chrudimská
D
Ibišková
C
Jablonecká
D
Jabloňová
D
Jahodová
C
Jansova
C
Jasmínová
C
Javorová
D
Jedlová
D
Jetelová
D
Jičínská
C
Jihlavská
D
Jiráskova
B
Jižní
C
K Dubu
D
K Hájovně
D (není na mapě)
K Lesíku
A
K Višňovce
D
K Vodojemu
D
Kamenická
D
Karlická
B
Karlštejnská
A – jen chodníky
(udržuje SÚS)
Kaštanová
D

65
66
67
68
69
70
71

Kazínská
Ke Hřišti
Ke Švarcavě
Kladenská
Klatovská
Kollárova
Komenského

72

Komenského

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Kopretinová
Kubánská
Kutnohorská
Kyjevská
Leknínová
Lermontova
Lesní
Liberecká
Libušina
Lidická
Lipová
Luční
Madridská
Majakovského
Mánesova
Masopustní nám.
Malinová
Mělnická
Měsíční
Mládežnická
Modřínová
Mokropeská
Moravská
Mostecká
Myslbeková
Na drahách
Na Ladech

100

Na Ladech

101
102
103
104
105
106
107
108

Na Marsu
Na Pískách
Na Poustkách
Na Skále
Na Stráži
Na Višňovce
Na Vyhlídce
Nad Kamenným
mostem
Nad Řekou
Nad Statkem
Nádražní
Náměstí 5. května
Nerudova
Nymburská
Olbrachtova
Osada Slunečná
Ostružinová
Pardubická
Peroutkova
Písecká
Plzeňská
Pod Hl. skalou
Pod Horkou
Pod Ptáčnicí
Pod Slunečnou
Pod Školou

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

C
C
D
A
D
D
A – Radotínská –
Na Poustkách
A – Na Poustkách
– slepý kopec
D
D
D
C
C
C
D
D
C
C
C
D
C
C
D
D
D
D
D
C
D
A
D
D
C
D
C – Slunečná –
Mokropeská
D – V osadě
Slunečná
C
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
C
D
D
C
D
A
D
D
A

127
128
129
130
131
132
133
134

Pod Višňovkou
Polní
Polská
Poštovní
Pražská
Příbramská
Puškinova
Radotínská

135
136
137
138
139

Revoluční
Riegrova
Rumunská
Růžová
Říční

140

Říční

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Sadová
Slovenská
Slunečná
Smetanova
Sosnová
Srbská
Strakonická
Střední
Stulíková
Sušická
Sv. Čecha
Šeříková
Školní
Táborská
Tolstého
Topolská
Třebotovská
Tyršova
U Jezu
U Mlýna
U Vodárny
Ukrajinská

163

Ukrajinská

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

V Boroví
V Dolích
V Dubině
V Habřinách
V Horce
V Kosině
V Lavičkách
V Mýtě
V Olšinách
V Rokli
V Rybníčkách
V Zahrádkách
Vápenice
Větrná
Voskovcova
Vrážská

180
181
182
183
184
185
186
187

Všenorská
Waldhauserova
Werichova
Zahradní
Zdeňka Lhoty
Zdeňka Škvora
Zvonková
Žatecká

C
D
D
A
C
D
C
A – jen chodníky
(udržuje SÚS)
D
A
C
D
C – Dr. Janského
– Topolská
D – Topolská –
Osada Jas
C
D
A
C
D
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
D
C
D
D
D
C – Masopustní
nám. – Kyjevská
D – Kyjevská –
Topolská
D
D
D
D
A
D
D
C
D
D
C
D
D
D
D
A jen chodníky
(udržuje SÚS)
D
A
D
C
C
D
D
D

z radnice

(platí i pro tabulku
na předchozí
straně)
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Elektronizace veřejné správy (7)
Datové schránky a strukturální fondy
V tomto pokračování seriálu podáváme formou virtuálního rozhovoru aktuální informace o datových schránkách. Zmíníme se rovněž o problému čerpání dotací ze strukturálních fondů.
Otázka: Blíží se termín 1. listopadu, kdy budou
aktivovány povinně zřízené datové schránky příslušných subjektů podle zákona, bez ohledu na
to, zda subjekty se schránkou pracují. Jaká je
situace v Černošicích?
Odpověď: Datová schránka MĚSTO ČERNOŠICE, jako schránka orgánu veřejné moci, byla
aktivována 14. 10. 2009 a propojena s elektronickou spisovou službou. Od tohoto okamžiku
je možno zasílat do schránky datové zprávy.
Otázka: Proč byla aktivace odkládána až na říjen?
Je snad používání datové schránky tak složité?
Odpověď: Uživatelské prostředí datové schránky,
přístupné prostřednictvím internetového prohlížeče z adresy http://www.datoveschranky.
info/, je velmi jednoduché, uživatelsky příjemné a intuitivní. Uživatel si velmi rychle na
prostředí zvykne, kromě toho je možno nastavit
upozornění na došlou datovou zprávu e-mailem nebo SMS. Zaměstnanci města však toto
rozhraní používat nemohou. Město provozuje
povinně elektronickou spisovou službu, která
zajišťuje komunikaci s datovou schránkou,
jejímž prostřednictvím je nutno přijímat a odesílat poštu. Nebylo proto možné aktivovat datovou schránku již v červenci, kdy starosta města
obdržel přístupové údaje. Spisovou službu bylo
nutno rozšířit o potřebné programové moduly,
pořídit certifikáty a zajistit školení zaměstnanců pracujících se spisovou službou. Celkové náklady na propojení přesáhly 200 tis. Kč
a zprovoznění v testovacím režimu se neobešlo
bez problémů. Teprve po otestování komunikace se spisovou službou bylo možno datovou
schránku aktivovat.
Otázka: Proč muselo město vynakládat vlastní
prostředky, když provoz datových schránek
by měl prostředky města naopak šetřit a tzv.
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„legislativní upgrade“ spisových služeb má být
zdarma?
Odpověď: Před tento problém byli postaveni všichni uživatelé elektronických spisových služeb. Společnosti, které vytvářejí software, musely vynaložit značné náklady na programování dalších modulů, například modulu
pro elektronický podpis, a musely tyto náklady
získat zpět. Kromě toho se očekávalo, že město
získá prostředky z dotace na „zavádění ICT
v územní veřejné správě–Technologická centra
a elektronické spisové služby“. Výzvu k předkládání žádostí však odbor strukturálních fondů
Ministerstva vnitra České republiky neočekávaně zrušil a příjem žádostí zastavil, navzdory
skutečnosti, že zejména resort MV ČR je oprávněně kritizován orgány Evropské unie za liknavost a neodůvodněné průtahy při vypisování
výzev a poskytování dotací. Ze strany ministerstva vnitra byl získán příslib vypsání nové
výzvy s příznivějšími podmínkami pro žadatele, postupně v termínech 31. srpna, 20. září,
30. září, avšak ani k 22. říjnu nebyla nová výzva
zveřejněna. Z neoficiálních pracovních verzí
textu nové výzvy je nicméně patrna snaha
o odstranění nedostatků, které obsahovala
původní verze výzvy. Používání datových schránek pochopitelně přinese v konečném důsledku
významné úspory na poštovních poplatcích.
Otázka: Ve sdělovacích prostředcích se objevují informace o nedostatečné přípravě orgánů
veřejné moci i právnických osob na práci s datovými schránkami i možném kolapsu celého systému datových schránek, který provozuje Česká
pošta. Je to pravda?
Odpověď: Skutečnost sice není příliš příznivá,
ale je zbytečné situaci dramatizovat. V polovině října mělo například datovou schránku
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aktivováno méně než pět set orgánů veřejné
moci z celkového počtu více než sedm tisíc. Dle
údajů České pošty bylo k 20. říjnu letošního
roku z celkem 349 708 povinně zřízených datových schránek aktivováno pouze 62 955. Ponechat vyřízení povinnosti na poslední chvíli
ovšem není nic neobvyklého ani nemravného,
může to ale přinést nepříjemnosti v podobě
čekání ve frontách. Je možné, že systém datových schránek může být v některém okamžiku
přetížen nebo nedostupný z různých příčin, to
ovšem neznamená kolaps. Je třeba poznamenat, že v některých případech zásilku s přístupovými údaji právnické osoby dosud neobdržely, nebo doručovací pošty nerespektovaly
úložní dobu zásilky devadesát dnů a vracely je
po čtrnácti dnech odesílateli.
Otázka: Co tedy dělat v případě, kdy jako právnická
osoba zásilku s přístupovými údaji neobdržíme?
Odpověď: Postup je podrobně popsán na stránkách http://www.datoveschranky.info/ nebo na
stránkách http://www.cpost.cz/, kde je možno

prostým dotazem na základě názvu právnické
osoby nebo IČ zjistit stav. Na uvedených adresách jsou uvedena telefonní čísla infolinek.
V prvé řadě je tedy nutno zjistit, zda je právnické osobě schránka povinně zřízena a zda
údaje v obchodním rejstříku jsou správné.
Potom je vhodné dotázat se na příslušné doručovací poště, pokud je adresa v obchodním
rejstříku v pořádku, zda nemá zásilku uloženu. Úložní doba je 90 dnů, po této době má
být zásilka vrácena na hlavní poštu v Jindřišské
ul. v Praze. Kdykoliv je možno navštívit Czech
POINT, například na pracovišti Městského
úřadu v Černošicích, a požádat zde o zneplatnění stávajících přístupových údajů a vydání
nových.
Na otázku, jak příběh datových schránek
pokračuje, odpovíme v příštím čísle Informačního listu.
Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali ing.
Bohumil Sajdl, CSc., a Jaroslava Cismrmanová,
odbor informatiky.

Tříděný sběr nebezpečných odpadů v Černošicích
Tříděný sběr některých nebezpečných složek
komunálního odpadu–rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma jedlého),
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, baterie a akumulátory–je nutné odkládat na sběrné místo
v areálu TS v Topolské 660. Nebezpečný odpad
(hlavně chemikálie) bude převzat pouze v uzavřeném a neporušeném obalu. Na sběrné místo
mohou nebezpečný odpad odkládat jen občané

trvale bydlící v Černošicích (ke kontrole je nutné
předložit občanský průkaz) nebo majitelé rekreačních objektů, kteří ke kontrole předloží doklad
o zaplacení poplatku za likvidaci odpadu.
Provozní doba sběrného místa
• pondělí a středa od 7.00 do 17.00
• soboty v letních měsících od 1. 4. do 30. 10.
(16.00-19.00),
• soboty v zimních měsících od 1. 11. do 31. 3.
(14.00-16.00).
(ts)

Zásilky doručené kurýrem jsou uloženy v podatelně měú
Poštovní zásilky městského úřadu doručuje po Černošicích kromě doručovatelek
České pošty také kurýr–zaměstnanec města. Pokud ve své schránce naleznete výzvu
k vyzvednutí zásilky (vzor výzvy uveřejníme v příštím čísle Informačního listu), je tato
zásilka uložena v podatelně městského úřadu.
(red)
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Návštěva v knihovně ve znamení trilobitů a dinosaurů
Jinak tiché prostory městské
knihovny se v úterý 22. října
proměnily v místo hlaholící
dětskými hlásky. Na návštěvu
sem zavítaly děti ze 4. třídy černošické základní školy v doprovodu paní učitelky Misauerové.
Nejprve si prohlédly dětské
oddělení a seznámily se s podmínkami pro přihlášení do

knihovny. A protože letos se budou v hodinách vlastivědy věnovat pravěku, i my jsme si pro ně připravili něco málo o tomto nejstarším a nejdelším období
v dějinách lidstva.
Nejdříve si děti mohly prohlédnout malou sbírku trilobitů, dozvědět se něco o jejich životě, seznámit se
prostřednictvím knížek s dinosaury a pravěkými
lidmi. Pak následovala malá soutěž o knížce Lovci
mamutů, která patří k nejlepším knihám spisovatele
Eduarda Štorcha.
Tři vylosovaní vítězové byli odměněni záložkou
a malým trilobitem. Doufáme, že pro některé děti
nebyla první návštěva knihovny zároveň i tou poslední
a že je uvítáme brzy i jako čtenáře.
Irena Šilhánková, knihovnice

Kulturní kalendář
Listopad
13. 11. Sto Zvířat – koncert
k 17. listopadu (Club Kino,
20.30)
14. 11. Koncert Jazz Efterrätt
(Club Kino, 20.30)
21. 11. Oslava 7. narozenin
Clubu Kino (20.30)
Prosinec
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4. – 6. 12. Výstava Art Černošice (restaurace Jedličkovy
Lázně)
11. 12. Koncert Big Bandu
Václava Zelinky (Club Kino,
20.30)
12. 12. Adventní trhy (u kostela a v Komenského ulici)
12. 12. Koncert Lokomotiva

planet – křest CD (Club Kino,
20.30)
13. 12. Jazzový koncert Dorota
Barová and Tellemarkk.
Dorota Barová (violoncello,
zpěv),
Pavel Hrubý (saxofony),
Tomáš Reindl (perkuse, tabla,
bicí) Club Kino (20.30).

z města a okolí

Osmadvacet piv za jeden večer!

Když přeložíme slovo October do češtiny, máme
říjen, Octoberfest potom říjnové slavnosti. Většina z nás by ale pod tímto názvem hledala
jinou událost než slavnosti zlatavého chmelového
moku. Odkud si vlastně Černošičtí vypůjčili událost i s jejím jménem?
Největší pivní festival světa, který se datuje
v bavorském Mnichově již od roku1810, kdy
korunní princ Ludvík Bavorský pozval na svoji
svatbu s Terezou Sasko-Hildeburgskou na pivo
celé město, se koná navzdory názvu v září. Každoročně přijede na velkou slávu kolem šesti
milionů pivomilců, kteří po dobu šestnácti dní
zkonzumují ve čtrnácti obřích stanech na třicet
procent roční produkce bavorských pivovarů.

Černošický Octoberfest, který se konal 17. října
na Masopustním náměstí, vtiskl oslavě rozměry
menšího rázu v podobě jednoho dne, jedné noci
i rána, jednoho velkého stanu a útulné hospůdky
U Mlynáře. Téměř domácká atmosféra, provoněná dobrým jídlem, zaplnila stan i okolí. Počet
značek piva dosáhl na číslo 28, rozsah hlasů
kapel Balzám, Třehusk a Animus Band již tradičně obrovský a samotné soupeření v pití piva
ukázalo, že ne nadarmo
Češi trvale obsazují první příčku na světě ve
spotřebě (160 l/rok) piva před Iry a Němci. Ať
už se černošické pivní slavnosti jmenují tak či
onak, určitě se budeme těšit na ty příští.
(mk)
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Zastupitelé schválili novou vyhlášku o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání dne 14. 9. 2009 schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2009 o místních poplatcích (dále jen ,,vyhláška“), která nabyla účinnosti dne 16. 10. 2009.
Tato vyhláška při zachování všech dosavadních místních poplatků nahradila 5 dřívějších obecně závazných vyhlášek, které jednotlivé místní poplatky upravovaly separátně. Nyní jsou tedy veškeré místní poplatky na území města Černošice upraveny jedinou
vyhláškou.
Jak již bylo uvedeno výše, došlo k zachování všech
původně zavedených poplatků. Rozhodující změny
v nově účinné vyhlášce se týkají zejména výše sazeb
dvou druhů místních poplatků – poplatku ze psů a poplatku za užívání veřejného prostranství. V textu vyhlášky byly provedeny také další drobné změny.
Poplatek ze psů–původní roční sazba ve výši 360 Kč
byla navýšena na 700 Kč. Za druhého a každého dalšího psa roční sazba 360 Kč byla navýšena na 1400 Kč.
U poživatelů invalidního, starobního a vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatelů sirotčího důchodu
byla původní roční sazba 120 Kč navýšena na 200 Kč,
u druhého a každého dalšího psa roční sazba 120 Kč

byla navýšena na 300 Kč. Splatnost poplatku je do 31.
5. příslušného roku. Vzhledem k tomu, že vyhláška
nabyla účinnosti dne 16. 10. 2009, je správce poplatku povinen doměřit poplatek v nové sazbě za období
od účinnosti vyhlášky do konce roku 2009. Doplatek
bude přičten k poplatku za rok 2010. Bližší informace
ve věci místního poplatku ze psů podá paní Jitka Vobořilová z Finančního odboru Městského úřadu Černošice, telefonní číslo 251 081 518 nebo elektronicky na adrese jitka.voborilova@mestocernosice.cz.
Poplatek za užívání veřejného prostranství–u tohoto
poplatku došlo k navýšení jednotlivých částek dle způsobu zvláštního užívání veřejného prostranství. Jedná
se o užívání veřejného prostranství k umístění stánků,
pultů, kiosků k prodejním účelům, využití veřejného
prostranství k umístění reklamního zařízení, vyhrazení trvalého parkovacího stání u osobních i nákladních automobilů a použití veřejného prostranství pro
provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí.
Mgr. Slávka Kopačková

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Černošice se na svém zasedání
dne 14.9.2009 usnesením č. 9/19 rozhodlo na základě
ust. § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I. Úvodní ustanovení
1. Město Černošice touto obecně závaznou vyhláškou
zavádí:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen ,,poplatek“).
2. Správu poplatků provádí Městský úřad Černošice
(dále jen ,,správce“).
Poplatek ze psů
Čl. I. Předmět poplatku a poplatník
1. Předmětem tohoto poplatku je každý pes starší tří
měsíců.
2. Poplatníkem je držitel psa; držitelem psa je fyzická
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nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Města Černošice.
Čl. II. Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci ohlásit písemně nebo
ústně do protokolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od skutečnosti rozhodné pro vznik
nebo zánik poplatkové povinnosti.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník – fyzická osoba povinen správci sdělit jméno, příjmení,
rodné číslo, adresu trvalého bydliště a zasílací adresu,
pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště nebo poplatník – právnická osoba a fyzická osoba podnikatel
je povinna správci sdělit název právnické osoby, adresu sídla a identifikační číslo (IČ).
3. Ohlašovací povinnost dle odst.1 má také poplatník,
který je na základě této obecně závazné vyhlášky od
placení poplatku osvobozen.
4. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech, a to do 15
dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.
Čl. III. Identifikační známka
1. Správce vydá poplatníkovi na základě splnění ohlašovací povinnosti identifikační známku pro psa s vyznačením evidenčního čísla psa a nápisem ,,Město
Černošice“; tato identifikační známka je nepřenosná.
2. Ztrátu nebo odcizení identifikační známky je poplatník povinen oznámit správci poplatku ústně do

z radnice
protokolu nebo písemně nejpozději do 15 dnů.
Čl. IV. Sazba poplatku
1. Poplatek za jednoho psa činí ročně:
a) 700,- Kč
b) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu – 200,- Kč
c) za druhého a každého dalšího psa (s výjimkou držitelů psa stanovených v písm.b) )–1400,- Kč
d) za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů
anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč.
Čl. V. Osvobození od poplatku
1. Poplatek se neplatí za psa:
a) jehož držitelem je osoba nevidomá, bezmocná (1)
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (2)
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm.a)
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené
nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis (3)
e) osoba, která je členem ,,Svazu záchranných brigád
kynologů ČR“ či jiné obdobné veřejně prospěšné organizace
2. Poplatník, na kterého se vztahuje důvod osvobození
od poplatku, není povinen o osvobození žádat, ale je
povinen každoročně, nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku správci prokázat, že důvod osvobození trvá.
(1) vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb., kterou se provádí
zákon o důchodovém pojištění
(2) §86 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(3) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů
Čl. VI Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného
kalendářního roku.
2. Pokud je poplatník držitelem psa po dobu kratší než
jeden rok, je povinen zaplatit poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo sídla
platí poplatník poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala,
nově příslušné obci.
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Čl. I. Úvodní ustanovení
Město Černošice je s ohledem na existující rekreační zařízení a časté pobyty za účelem rekreace místem
soustředěného turistického ruchu.
Čl. II. Předmět poplatku, poplatník a plátce
1. Předmětem tohoto poplatku je přechodný pobyt fyzických osob poskytovaný za úplatu za účelem rekreace v katastru Města Černošice.
2. Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za

úplatu pobývá ve městě Černošice za účelem rekreace.
3. Poplatek pro obec vybírá ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla a za poplatek ručí (dále jen ,,plátce“).
Čl. III. Ohlašovací povinnost
1. Plátce je povinen ohlásit správci písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode
dne zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve
stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je plátce, jde-li
o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo
a identifikační číslo (IČ). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Plátce je povinen ohlásit správci poplatku do 3 dnů
jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
Čl. IV. Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den
pobytu, není-li tento dnem příchodu, 15,- Kč.
2. Správce poplatku může na základě žádosti plátce
stanovit placení poplatku roční paušální částkou ve
výši 4.500,- Kč.
Čl. V. Splatnost poplatku
1. Poplatek se platí čtvrtletně, nejpozději do 15. dne
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.
2. V případě placení poplatku roční paušální částkou
je poplatek splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Čl. VI. Evidence a osvobození od poplatku
Evidence a osvobození od poplatku jsou uvedeny
v ust. § 3 odst. 2 a 4 zákona o místních poplatcích.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. I. Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným
v předchozím odstavci.
Čl. II. Veřejné prostranství
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství
považují prostranství uvedená v Příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. III. Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do
protokolu správci poplatku způsob, rozsah a termín
užívání veřejného prostranství, a to nejméně 15 dní
před jeho začátkem. V případě, že veřejné prostranství
bude užíváno po dobu kratší než 2 dny, je poplatník
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povinen ohlašovací povinnost splnit nejpozději v den
začátku užívání veřejného prostranství. Je-li tento den
dnem pracovního klidu, je poplatník povinen ohlašovací povinnost splnit nejpozději poslední pracovní
den předcházející dni začátku užívání veřejného prostranství, který je dnem pracovního klidu.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li
o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
bydliště, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu. Pokud jde o právnickou osobu, je tato povinna správci poplatku při plnění ohlašovací povinnosti oznámit název,
sídlo a identifikační číslo ( IČ). Právnická osoba a fyzická
osoba, která je podnikatelem, je rovněž povinna uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která může mít vliv na výšku, trvání,
zánik nebo osvobození od poplatkové povinnosti, a to
ve lhůtě do 15 dnů ode dne vzniku této skutečnosti,
popřípadě ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost mohl zjistit.
4. Poplatková povinnost vzniká dnem skutečného začátku užívání veřejného prostranství a zaniká dnem,
kdy byla tato činnost ukončena. Poplatník je ke dni
ukončení užívání veřejného prostranství povinen odstranit veškerá zařízení umístěná na veřejném prostranství a veřejné prostranství uvést do původního stavu.
Čl. IV. Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí:
a) za použití veřejného prostranství k umístění stánků,
pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru skládek zboží:
• Za dlouhodobé užívání (doba delší než 30 dnů) 10,Kč/m²/den
• Z krátkodobé užívání (doba kratší než 30 dnů) 30,Kč/m²/den
b) za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu 20,- Kč/m²/den (tj.
7.300,— Kč/m²/rok)
c) za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení
10,- Kč/m²/den
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
• pro osobní automobil, přívěs za osobní automobil
7.300,- Kč/m²/rok
• pro nákladní automobil, přívěs, návěs, autobus, za
stavební stroje nebo maringotku 14.600,- Kč/m²/rok
e) za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 50,- Kč/m²/den
f) za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu
budovaného na základě pravomocného stavebního
povolení 10,- Kč/m²/den
g) za použití veřejného prostranství na skládky všeho
druhu, s výjimkou skládek uvedených v Čl. IV. odst.1
písm.f) 10,- Kč/m²/den
h) za provádění výkopových prací na veřejném prostranství 10,- Kč/m²/den
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní,

38

sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč/m²/den
2. Poplatník, který bude užívat veřejné prostranství ve
smyslu této vyhlášky pravidelně, může požádat správce poplatku o povolení platby za užívání veřejného
prostranství týdenní nebo měsíční paušální částkou.
Čl. V. Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný
a) ihned v případě užívání veřejného prostranství,
které bylo ohlášeno v den začátku užívání veřejného
prostranství; pokud je tento den dnem pracovního klidu, nejpozději poslední předcházející pracovní den
b) v ostatních případech do 10 dnů ode dne splnění
ohlašovací povinnosti
c) v případě, že správce poplatku povolil poplatníkovi
platbu za užívání veřejného prostranství týdenní (měsíční) paušální sazbou, je tato splatná první den příslušného týdne(měsíce), za který je poplatek placen.
Čl. VI. Osvobození od poplatku
Od poplatku se osvobozují:
a) akce, jejichž výtěžek je určený na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) užití veřejného prostranství k vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. I. Předmět poplatku a poplatník
1. Předmětem tohoto poplatku je ubytovací kapacita
v zařízeních určených k přechodnému ubytování za
úplatu.
2. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování(dále jen ,,poplatník“).
Čl. II. Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu ve lhůtě do 15 dnů
ode dne zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve
stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li
o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo
a identifikační číslo (IČ). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 3
dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
Čl. III. Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč.
2. Poplatek lze na základě rozhodnutí správce platit
roční paušální částkou ve výši 8 000,- Kč
Čl. IV. Splatnost poplatku
1. Poplatek se platí čtvrtletně, nejpozději do 15. dne
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.
2. V případě placení poplatku roční paušální částkou
je poplatek splatný vždy nejpozději do 30. listopadu
příslušného kalendářního roku.
Čl. V. Evidence a osvobození od poplatku

z radnice
Evidence a osvobození od poplatku jsou uvedeny
v ust. § 7 odst.2 a 3 zákona o místních poplatcích.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Čl. I. Předmět poplatku a poplatník
1. Předmětem tohoto poplatku je každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj (1)
2. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího
přístroje.
Čl. II. Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně
do protokolu uvedení výherního hracího přístroje do
provozu, a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen nahlásit
správci ukončení této činnosti.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také:
• název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo (IČ)
• čísla účtů a názvy peněžních ústavů, na kterých jsou
soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské
činnosti
• identifikační znaky výherního hracího přístroje,
jeho umístění a stavy jeho elektromechanických a elektronických počítadel při zahájení a ukončení činnosti.
3. Při ohlášení začátku provozování nebo při ohlášení ukončení provozování činnosti výherního hracího
přístroje je poplatník povinen předložit správci protokol o zahájení nebo protokol o ukončení provozu výherního hracího přístroje.
4. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 3
dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
Čl. III. Sazba poplatku
1. Poplatek za každý výherní hrací přístroj je 5.000,Kč na 3 měsíce
2. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek
v poměrné výši.
(1) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV. Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne uvedení do provozu povoleného výherního hracího přístroje; uvedení do provozu se prokazuje protokolem.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje; tuto skutečnost poplatník prokáže protokolem o ukončení provozu.
Čl. V. Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců nejpozději do posledního pracovního dne druhého měsíce doby povolení provozování výherního hracího přístroje
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách splatných vždy
k poslednímu pracovnímu dni druhého měsíce doby
povolení provozování výherního hracího přístroje
c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na jeden kalendářní rok ve čtyřech splátkách splatných vždy k poslednímu pracovnímu dni druhého ka-

lendářního měsíce každého kalendářního čtvrtletí.
2. Poplatník je oprávněn poplatek zaplatit také jednorázově.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Čl. I. Předmět poplatku, poplatník
1. Předmětem poplatku je účast na provozu systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ,,poplatek za komunální odpad“).
2. Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má ve městě Černošice trvalý
pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má na území města Černošice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek za komunální odpad společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. II Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
2. V rámci oznamovací povinnosti poplatník uvede své příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu bydliště nebo doručovací adresu,
pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční
této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je tato stavba
umístěna.
3. Poplatník dle Čl. I. odst.2 písm. a) této vyhlášky je
povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci,
a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala. Ve stejné době je povinen správci poplatku
ohlásit veškeré skutečnosti mající vliv na trvání nebo
výši poplatkové povinnosti.
4. Poplatník dle Čl. I. odst. 2 písm. b) této vyhlášky je
povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Ve
stejné době je povinen správci poplatku ohlásit veškeré skutečnosti mající vliv na trvání nebo výši poplatkové povinnosti.
Čl. III. Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za komunální odpad u poplatníka
dle čl. I. odst. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 492,Kč/rok a je tvořena:
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z radnice
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok (ust. § 10b odst.
3 písm. a) zákona o místních poplatcích a
b) z částky 242,- Kč za kalendářní rok (dle ust. § 10b
odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích). Tato
částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za
rok 2008 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 3,332.385,56 Kč a byly
rozúčtovány takto: 3,332.385,56 Kč / 7.406 poplatníků
= 449,958 Kč/poplatníka.
2. Poplatník, u kterého vznikla nebo trvala poplatková povinnost po dobu kratší než jeden kalendářní rok,
platí poměrnou část poplatku za komunální odpad,
a to za všechny celé měsíce, ve kterých trvala jeho poplatková povinnost. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. IV. Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31.března a do 30. září příslušného kalendářního roku.
2. Na základě žádosti podané před začátkem příslušného splátkového období je možno poplatek zaplatit jednou splátkou v celoroční výši nejpozději do
31.března příslušného kalendářního roku.
Čl. I. Závěrečná ustanovení
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas
nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může
Příloha č.1:
Akátová
Alešova
Arbesova
Benešovská
Berounská
Bezejmenná
Bezručova
Boleslavská
Borůvková
Boženy Němcové
Brusinková
Brněnská
Budějovická
Bulharská
Čajkovského
Čapkova
Červánková
Dobřichovická
Domažlická
Dr. Janského
Erbenova
Fialková
Fibichova
Franty Kocourka
Fügnerova
Gogolova
Gorkého
Habrová
Havlíčkova
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Hradecká
Husova
Chebská
Chilská
Chodská
Chomutovská
Chrudimská
Ibišková
Jablonecká
Jabloňová
Jahodová
Jansova
Jasmínová
Javorová
Jedlová
Jetelová
Jičínská
Jihlavská
Jiráskova
Jitřní
Jižní
K Dubu
K Hájovně
K Lesíku
K Višňovce
Kamenická
Karlická
Karlštejnská
Kaštanová

Kazínská
Ke Hřišti
Ke Švarcavě
Kladenská
Klatovská Kollárova
Komenského
Kopretinová
Kubánská
Kutnohorská
Kyjevská
Lermontova
Leknínová
Lesní
Liberecká
Libušina
Lidická
Lipová
Luční
Madridská
Majakovského
Malinová
Mánesova
Masopustní náměstí
Mělnická
Měsíční
Mládežnická
Modřínová
Mokropeská
Moravská

obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. II. Zrušovací ustanovení
1. Ruší se obecně závazná vyhláška:
a) č. 3/2003 o místním poplatku ze psů a obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze psů
b) č. 4/2003 o místním poplatku za rekreační pobyt
a obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
c) č. 5/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a obecně závazná vyhláška č. 5/2006,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.
5/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zrušuje se vyhláška č.1/2004
d) č. 7/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity
e) č. 30/1998 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj a obecně závazná vyhláška č.
2/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 30/1998 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj
f) č. 6/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Mostecká
Myslbekova
Nad Kamenným
mostem
Nad řekou
Na Drahách
Na Ladech
Na Marsu
Na Pískách
Na Poustkách
Na Skále
Na Stráži
Na Višňovce
Na Vyhlídce
Nad statkem
Nádražní
Náměstí 5. května
Nerudova
Nymburská
Olbrachtova
Ostružinová
Pardubická
Peroutkova
Písecká
Plzeňská
Pod Hladkou skalou
Pod Horkou
Pod Ptáčnicí
Pod Slunečnou

Pod Školou
Pod Višňovkou
Polní
Polská
Poštovní
Pražská
Puškinova
Radotínská
Revoluční
Riegrova
Rumunská
Růžová
Říční
Sadová
Slovenská
Slunečná
Smetanova
Sosnová
Srbská
Strakonická
Střední
Stulíková
Sušická
Svatopluka Čecha
Šeříková
Školní
Táborská
Tolstého
Topolská

Třebotovská
Tyršova
U Jezu
U Mlýna
U Vodárny
Ukrajinská
V Boroví
V Dolích
V Dubině
V Habřinách
V Horce
V Kosině
V Lavičkách
V Mýtě
V Olšinách
V Rokli
V Rybníčkách
V Zahrádkách
Větrná
Voskovcova
Vrážská
Všenorská
Waldhauserova
Werichova
Zahradní
Zdeňka Lhoty
Zdeňka Škvora
Zvonková
Žatecká

informace

Mateřské centrum Mraveniště pořádá v Sokole burzu
Zdravíme z Mateřského centra Mraveniště a dáváme na vědomost, že dne 21. 11. od 9.00 do 12.00
pořádáme v budově Sokola burzu. Pokud budete mít zájem prodat oblečení dětské, těhotenské,
sportovní potřeby, hračky nebo rozličné další zboží, přihlaste se do 14. 11. na email: mraveniště@
seznam.cz, nebo na gsm 603 283939. S sebou doporučujeme deku jakožto prodejní místo. Pro prodávají příspěvek na nájem tělocvičny činí 40 Kč, kupující mají vstup zcela dobrovolný. MC Mraveniště můžete navštívit ve čtvrtek, kdy se těšíme na děti od 2 do 5 let (v doprovodu rodičů), pátek
pak patří miminkům a batolátkům do 2 let (v doprovodu rodičů). Program bude přizpůsoben věku
dětí. Přijďte si společně pohrát, zazpívat a poznat nové kamarády. Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 283939.
Zdraví Simona, Hedvika, Radka

Pozvánka na seminář rehabilitačního a zdravotního cvičení
TJ Sokol Černošice pořádá seminář rehabilitačního a zdravotního cvičení pod vedením zkušené odbornice Dr. Miluše Matoušové. Někteří z nás se s ní znají ze cvičení ve Štúrovu, kam každoročně jezdíme.
Seminář se uskuteční v sobotu 28. listopadu v tělocvičně Sokola. Aby se semináře mohlo zúčastnit co
nejvíce zájemců, uskuteční se ve dvou hodinových blocích (od 9.00 do 10.00 a od 10.30 do 11.30). Prosíme zájemce, aby se zapsali na příslušnou hodinu na archy v šatně. Poplatek pro členy Sokola činí 50,
pro ostatní 80 Kč. Oblečení a obuv do tělocvičny a ručníček či overball s sebou.
Hana Fořtová

Co je TeamGym poznáte na generálce cvičenců v sokolovně
Skupina gymnastiky TJ Sokol Černošice se opět připravuje na závod TeamGym junior. V roce 2008
se naši gymnasté účastnili tohoto závodu poprvé a rádi by i letos byli tak úspěšní jako loni. Co
vlastně TeamGym je a jak jsou připraveni naši závodníci, uvidíte, pokud se přijdete podívat v úterý
1. prosince v 17.00 do tělocvičny Sokola, kde bude probíhat generálka na tento závod. Prosíme–
nezapomeňte si vzít obuv na přezutí.
Hana Fořtová

Adventní trhy opět u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Město Černošice vás srdečně zve na adventní trhy, které se budou konat v sobotu 12. prosince
v Komenského ulici okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie. Komenského ulice bude uzavřena pro
veškerou dopravu podobně jako při černošických poutích. Na zastřešeném podiu, které zdarma
poskytla firma Šiba, postupně vystoupí děti ze Základní umělecké školy, pěvecký sbor Chorus Angelus a další. Na tržišti si budete moci koupit pěkné dárky pro své blízké a podpořit naši ZUŠ nákupem
u jejich stánku. Vyzýváme všechny výtvarníky a umělce, kteří by se rádi na těchto trzích svými díly
prezentovali, aby se do 10. prosince přihlásili odboru kultury na tel.: číslo 251 641 116 nebo 602 200
817, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Živý Betlém na adventních trzích
Církev Bratrská zve i letos všechny své spoluobčany na živý Betlém, který se bude konat 12. prosince
v rámci černošických Adventních trhů u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stejně jako loni budou
i tentokrát k vidění a slyšení písně, herci a zvířátka. Přijďte se podívat a připomenout si, co že se to
před dvěma tisíci lety vlastně odehrálo. Jste srdečně zváni!
Ondřej Šťastný
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Přání k významnému životnímu jubileu
Dne 4. 11. 2009 oslavila životní jubileum, krásných 90 let, naše hodná, milá,
skromná a obětavá maminka a babička paní Marie Lehnertová z Černošic
Vráže. „Naše milá babičko, Ty jsi naše sluníčko, máš spoustu dobrých nápadů
a pořád dobrou náladu. Přejeme Ti dobré zdraví, ať Tě život stále baví, hromadu pus posíláme, protože Tě rádi máme.“ Za lásku, péči, rady a trpělivost
děkuje a do dalších let přeje pevné zdraví syn Jindřich s rodinou.

Archivní materiály a naše prosba o pomoc
Odbor kultury shání archivní filmové i fotografické materiály natočené a vyfotografované na území
našeho města. Vlastníte-li jakékoliv snímky a fotografie ozvěte se prosím odboru kultury na mail
pavel.blazenin@mestocernosice.cz nebo na telefonní čísla 251 081 538 a 602 200 817. Odbor kultury
pak zajistí zkopírovaní filmových materiálů přímo u vás doma.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Sportovat nás baví…
V sobotu 3. října se za slunečného podzimního počasí uskutečnil již III. ročník cyklistického orientačního závodu Ztracená šlapka, pořádaný Baby Clubem Ottomanek s. r. o. Přes čtyřicet týmů ve složení rodič – dítě absolvovalo asi 7 km dlouhou trať podél břehu Berounky, pro nejmladší byla připravena trať zkrácená. Všichni zúčastnění si procvičili tělo i ducha a poznali krásnou, pro někoho
zcela neznámou část Černošic a Lipenců. Odměnou závodníkům pak byl nejen diplom a pochvala
za splnění všech úkolů a zvládnutí celé trasy s nalezením cíle, ale i dobrý pocit z aktivně strávené
soboty. Pro všechny, kteří letos nezávodili – příští podzim už pojedeme počtvrté!
Za Baby Club OTTOMÁNEK Vladimíra Ottomanská

Večer v Clubu Kino ve znamení anglického jazyka
Kdo chtěl vidět divadelní představení v angličtině, nemusel nikam cestovat. V pátek 9. října zavítal
do Clubu Kino divadlní soubor The Bear Educational Theatre s humornou aktovku A. P. Čechova
„The Bear“ (Medvěd). Herci odvedli skvělý výkon a diváci byli nadšeni. Večer se uskutečnil za podpory The Redbrick House a města Černošice. O přestávce převzali studenti RbH své diplomy PET
(Kamila Vondráčková, Janek Procházka) a FCE (Tereza Jeřichová, Barbora Perglová, Eva Svobodová
a Dominika Svrčková). Potěšení obecenstva dovršil řevnický dívčí voiceband Brécy. Na příští rok
plánujeme hru Williama Shakespeara Romeo and Juliet. Zveme širokou veřejnost! Zaneste si do
diářů, mobilů a počítačů datum: 15. 10. 2010.
Hanka Jelínková, The Redbrick House

Výstava Art Černošice v Jedličkárně slaví 10. výročí
V pátek 4. prosince od 18.00 začíná v sále restaurace Jedličkovy lázně každoroční výstava, která
bude pokračovat v sobotu od 10.00 do 20.00 a v neděli od 10.00 do 17.00. Letos již podesáté zveme
všechny, kdož mají rádi obrazy, obrázky, fotografie, keramiku a mnoho dalšího. Rádi uvidíme
všechny nám již známé vystavovatele, ale i nové lidi, kteří budou chtít svými výrobky obohatit tuto
akci. Součástí slavnostního zahájení bude i kulturní program.
Kontakt: K. Vošalíková, tel.: 605 875 038 a D. Knetlová, tel.: 602 352 368
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Sto zvířat a jejich Postelový turné 2009
Město Černošice vás u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii zve v pátek
13. 11. od 20.30 do Clubu Kino na koncert fenomenální skupiny Sto zvířat, která v březnu vydala
v pořadí již sedmé album Postelový scény. Na rozdíl od předchozího titulu Rozptýlení pro pozůstalé
(2007) věnovaného posledním věcem člověka nyní Zvířata přicházejí s třinácti písněmi pojednávajícími o sexu, jeho příčinách i důsledcích. Album, které vznikalo v proslulém studiu Sono, se opět
nese v klasickém zvířecím stylu, který originálně míchá ska, reggae, rocksteady ale i swing. Nové
písně nesou mnohoslibné názvy jako Erotickej film, Návod jak ji sbalit, Královna temných spádů či
Víno s klokanem. Autorem všech textů je saxofonista Tomáš Belko, hudbu napsali Jan Kalina a Karel
Šváb. Jako hosty si skupina Sto zvířat pozvala vokální duo Dasha & Alena Průchová, v jedné písni
hostuje Dr. Kary. Vstupné je 200 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 10. v trafice na černošickém
nádraží.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Vynikající Jazz Efterrätt zahraje v Cubu Kino
Odbor kultury vás zve v sobotu 14. 11. od 20.30 do Clubu Kino na koncert Jazz Efterrätt – vynikajícího sdružení profesionálních hudebníků, kteří vystupují od roku 1998. Ve své tvorbě se nebojí
experimentovat, a proto je možné v jejich skladbách zaslechnout prvky stylů funk, soul a jazz.
Během svého působení doprovázelo sdružení mnoho hvězd, např. Moises Parker, Andrea Bocelli,
Chris Brubeck, Barry Mason a domácí Monkey Business, King Size, Laura a její tygři, Hot Line,
Pražský Výběr, Big Band Českého Rozhlasu, Tonny Lakatoš, Phillip Nikwue, Miro Žbirka, Leona
Machálková, Lucie Bílá či Láďa Kerndl. Úspěšné působení po boku těchto populárních interpretů
jistě dostatečně potvrzuje kvality uskupení. Vstupné 100 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Myslivecké halali aneb 7. narozeniny Clubu Kino
Vážení přátelé Clubu Kino. Srdečně vás zveme na oslavu 7.
narozenin Clubu Kino, které tentokrát proběhnou ve stylu
mysliveckého halali v sobotu 21. listopadu. Na poslední leč
je připraven večer plný zvěřiny, chybět ovšem nebude ani
„se šípkovou, nebo se zelím“. Ve světové premiéře se vám tentokrát představí dechový soubor Rychlé padáky z horních
Bavor, k tanci a poslechu pak zazní tradiční latinskomyslivecké písně v podání sboru alpských ostrostřelců Der Letzte
Schuss. V průběhu večera se můžete zúčastnit soutěže Vábení
laně, jejíž vítěz obdrží hodnotný poukaz na nákup loveckého
zboží v prodejně Les a lov. Stráž u bohaté půlnoční tomboly
zajišťuje sbor dobrovolných hasičů, bezpečnost v sále a přilehlém okolí černošická mordparta komisaře Dušičky. Veškeré donesené střelné zbraně podléhají
kontrole u vstupu, ostré náboje nejsou s ohledem na bezpečnost návštěvníků povoleny. Kdo přijde
v mysliveckém, loveckém, lesním, zvířecím apod., má vstup zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu a Lovu zdar

Galakoncert Big Bandu Václava Zelinky
Odbor kultury vás zve v pátek 11. prosince od 20.30 do Clubu Kino na tradiční vánoční koncert velkého swingového orchestru Václava Zelinky, který je především orientován na taneční a swingovou
hudbu. V poslední době se častěji věnuje i velkokapelovému jazzu tak, že je schopen hrát i v jazzklubech a na jazzových festivalech. V programu zazní již posluchačsky osvědčené skladby Jaroslava
Ježka, Glena Millera, Counta Basieho, Karla Vlacha a mnoha dalších. Vstupenky za 150 Kč si můžete
zakoupit v předprodeji v trafice na černošickém nádraží.
(pb)

Kniha Černošice, vilové město na Berounce
Pokud ještě nemáte koupený vánoční dárek, věnujte prosím pozornost této nabídce. Koncem roku
2005 byl vydán ojedinělý soubor historických fotografií, zachycujících naše město od konce 19. století až po 30. léta 20. století. Vzácné dokumenty přibližují čtenářům, jak se z malé vesničky v malebném údolí Berounky stávalo letovisko s mnoha architektonickými skvosty. Soubor pohlednic zapůjčilo město Černošice a umožnilo tak vznik publikaci, ve které je shrnuta etapa jeho bouřlivých proměn. Kniha je určena nejen pamětníkům, ale všem, kteří se chtějí o historii Černošic dozvědět co
nejvíce. Publikaci Černošice, vilové město na Berounce koupíte v pokladně MěÚ v Riegrově ulici
a v černošických trafikách. Dále zde můžete zakoupit i knihu s názvem „Dolní Berounka“.
(pb)

Krajinou Karla IV. v panoramatických fotografiích
Nová kniha panoramatických fotografií Vladimíra Glasera „Krajinou Karla IV.“ přináší 111 „širokých“ fotografií Karlštejnska a okolí. Kniha má posloužit jako obrazový průvodce Karlštejnskem
i jako inspirace na výlety po okolí. Najdete v ní i fotografie z Černošic. Součástí knihy je i mapa, na
které si najdete místa, kde byly jednotlivé fotografie pořízeny. Kniha je vytištěna na křídovém papíře
a vázána „v plátně“ a je tak i vhodným dárkem. Získat ji můžete v pokladně městského úřadu nebo
na www.krajinoukarla.cz.
(pb)
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