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Kácení dřevin rostoucích mimo les
Mezi významné kompetence obecního úřadu patří povolování kácet
dřeviny rostoucí mimo les.
V loňském roce Ministerstvo životního
prostředí (MŽP) poměrně nešťastným
způsobem upravilo vyhlášku k zákonu
o ochraně přírody a krajiny, a to tak, že
ve výsledku nebylo nutné povolení pro
kácení žádného stromu rostoucího na
zahradě u rodinného domu.
Toto znění vyhlášky způsobilo, že od
1. 7. 2013 do 31. 10. 2014 mohli vlastníci kácet jakékoli, byť i letité a tím i
cenné stromy na vlastních zahradách
bez povolení.
S účinností od 1. 11. 2014 však platí
nové znění vyhlášky, s nímž můžeme
být spokojeni, protože nenutí obecní
úřady vydávat správní rozhodnutí o
každé „staré švestce“, ale na druhou
stranu neumožňuje vlastníkům bez
rozmyslu kácet hodnotné stromy.
Právní úprava je v současnosti obsažena v §§ 7, 8, a 9 zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů a ve zmiňované
vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení.
V krátkosti je možné shrnout, že
dřeviny jsou zákonem chráněny před
poškozováním a ničením a péče o ně
je povinností vlastníků; k jejich kácení
je nutné povolení orgánu ochrany
přírody.Tímto orgánem je obecní úřad,
který o věci vede správní řízení a vydává rozhodnutí.
Žádost o povolení musí podat vlastník
dřeviny (vlastník pozemku, na kterém
dřevina roste) a její náležitosti jsou
uvedeny v § 4 vyhlášky takto:
- katastrální území, číslo pozemku,
popis a umístění dřevin/y, situační
plánek,
- doklad o vlastnictví pozemku nebo
souhlas vlastníka,
- bližší specifikaci dřevin/y, obvod
kmene ve výšce 130 cm nad zemí.
Samozřejmostí jsou obecné náležitosti
stanovené správním řádem (jméno a
datum narození žadatele, jeho
bydliště, případná doručovací
adresa, plná moc pro
zmocněnce).
Orgán
ochrany
přírody
vydá
nebo
nevydá
povolení
ze závažných
důvodů
a
po
vyhodnocení
funkčního
a
estetického
významu dřevin.
Také o tom, že
se kácení nepovoluje, je nutno
vydat správní
rozhodnutí.
Povolení
za
předpokladu,
že
nejsou
součástí
významného
krajinného
prvku nebo

Úvodník
Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
představuji Vám nový bulletin určený
starostům/kám obcí a pracovníkům
obecních úřadů na území ORP Černošice. Na jeho stránkách Vám
budeme pravidelně pravidelně informace o práci městského úřadu v Černošicích. Reagujeme tak na zpětnou
vazbu, kterou jsme od Vás či Vašich
předchůdců v poslední době dostali,
děkuji za ni. První číslo bulletinu přináší
kromě základních informací o jednotlivých odborech úřadu také aktuality
z jednotlivých agend. Bulletin bude vycházet dvakrát ročně, další číslo vyjde
v červnu 2015. Věřím, že si v prvním
čísle najdete zajímavé informace, a
budu rád, když nám časopis pomůžete
naplnit i svými náměty.
Přeji Vám příjemné počtení.
Filip Kořínek, starosta Černošic
stromořadí nepodléhají:
- dřeviny o obvodu kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- zapojené porosty dřevin do celkové
plochy 40 m2,
- dřeviny na pozemcích vedených
v katastru nemovitostí jako plantáž
dřevin,
- ovocné dřeviny na pozemcích
v zastavěném území evidovaných
jako zahrada, zastavěná plocha nebo
ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň.
Takové dřeviny lze kácet dle rozhodnutí jejich vlastníka.
Z uvedeného je zřejmé, že tento proces není složitý pro obce s obecním
úřadem vybaveným úředníky, ale malé
obce bez úřednického aparátu se může
jevit komplikovaně. V takových případech je možné obrátit se pro radu na
náš úřad, konkrétně odbor životního
prostředí, který disponuje odborností i
zkušenostmi a rád se o ně podělí.
Markéta Fialová,
odbor životního prostředí
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Aktuality z územního plánování
Odbor územního plánování vykonává činnost úřadu územního
plánování a vyvlastňovacího úřadu
pro celé území obce s rozšířenou
působností.
Hlavní náplní práce úřadu územního
plánování v letošním roce bylo do
konce volebního období předat projednané nové území plány obcím k vydání a dokončit další, již třetí úplnou
aktualizaci územně analytických podkladů.
Územně analytické podklady jsou
jedním z podkladů pro zpracování
územního plánu nebo jeho změny, proto je důležité jim věnovat patřičnou
pozornost. Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují vyhodnocení území,
hodnoty území, omezení využití území,
záměry na provedení změn a určení
problémů k řešení. V rámci aktualizace
ÚAP jsme oslovovali i obce, jako vlastníky technické infrastruktury, s žádostí
o předání údajů o sítích v jejich vlastnictví (kanalizace, vodovod, veřejné
osvětlení). Situace se od minulé aktualizace v roce 2012 zlepšila, přesto
je ještě dost obcí, které nám polohopisnou situaci sítí v digitální podobě
nepředaly, protože data nemají k dispozici. Úplnou aktualizaci ÚAP musíme s
obcemi projednat, proto organizujeme

setkání buď v rámci mikroregionů
nebo přímo se zástupci obcí, abychom
jim vysvětlili obsah aktualizace ÚAP
a doplnili případné požadavky. Úplná
aktualizace ÚAP bude v lednu 2015
zveřejněna na webu města Černošice
v záložce Mapy a územní plán.
Termín platnosti „starých“ územních
plánů obcí nebo sídelních útvarů
schválených před 1. 1. 2007 je stanoven
stavebním zákonem do 31. 12. 2020.
„Starý“ územní plán je možné
upravený projednat a vydat nebo ho
nahradit novým územním plánem.
Pokud obec do roku 2020 územní
plán takto neaktualizuje, nebude mít
územní plán žádný. Vzhledem k tomu,
že projednání nového územního plánu
většinou trvá tři roky i déle, je vhodné
již nyní začít plánovat pořízení nového
územního plánu, pokud ještě nebylo
pořizování zahájeno. Úřad územního
plánování je pořizovatelem územně
plánovací dokumentace, pokud ho
obec o pořizování požádá.
Odbor územního plánování je
samozřejmě k dispozici všem obcím i
občanům pro konzultace o územním
plánování.
Helena Ušiaková
odbor územního plánování

Stěhování úřadu práce pro Prahu-západ
Kontaktní pracoviště Úřadu práce pro Prahu-západ, Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, tel. 950 152 111 bude z důvodu
stěhování na novou adresu v období 24. 11. 2014 28. 11. 2014 uzavřeno pro veřejnost.
Od 1. 12. 2014 bude znovu otevřeno na nové adrese:
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 – Letná.

Povinnosti obcí
při podnikání
Odbor obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Černošice vykonává přenesenou působnost
(státní správu) v oblasti živnostenského podnikání, zemědělského
podnikání a provádí dozor podle
vybraných ustanovení zákona o
ochraně spotřebitele.
Obce vystupují ve vztahu k živnostenskému úřadu nejčastěji v roli podnikající právnické osoby, ale i jako majitelé
nemovitostí, v nichž je umístěno sídlo
či provozovna jiných podnikajících
osob, případně jako tazatelé na postup
v případě řešení problémů s živnostenskými provozovnami nebo při vydávání
tržního řádu. V následujícím textu vysvětlíme práva a povinnosti vyplývající
obcím z těchto rolí.
Obec jako podnikající právnická
osoba
Některé obce vlastní živnostenské oprávnění a z tohoto titulu jsou
zapsány v živnostenském rejstříku.
Zda je to právě Vaše obec, zjistíte vyhledáním na adrese www.rzp.cz, když
do vyhledávacího formuláře zadáte
jako podnikatele název obce. Po zobrazení údajů bez historie se objeví údaje
o platných živnostech a jméno člena
statutárního orgánu. Podnikatel, tedy i
podnikající obec, má povinnost oznamovat živnostenskému úřadu změny, a to
do 15 dnů ode dne jejich vzniku, nejedná-li se o změny zapsané v základních
registrech nebo v obchodním rejstříku.
Noví starostové by tedy měli své zvolení oznámit a doložit živnostenskému
úřadu.
Sídlo podnikatele na adrese sídla
ohlašovny
Mnoho podnikajících fyzických osob
má z nejrůznějších důvodů adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny
(tzv. úřední adresa). V případě, že
takováto osoba nemá právní vztah k
jiné nemovitosti, do níž by umístila sídlo svého podnikání, žádá obec o souhlas s umístěním sídla právě na adrese
sídla ohlašovny. Bez tohoto souhlasu
nezíská živnostenské oprávnění, resp.
platné živnostenské oprávnění jí bude
zrušeno. Je na rozhodnutí obce, zda
souhlas vydá či nevydá.
pokračování na straně 3
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Povinnosti obcí
při podnikání
pokračování ze strany 2

Živnostenské
provozovny
a
provozní
doba,
dodržování
veřejného pořádku
Provozovna podle živnostenského
zákona je prostor, v němž je živnost
provozována. Podnikatel je povinen
zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle
zvláštních právních předpisů (zejm.
z hlediska stavebního) a na žádost
živnostenského úřadu je podnikatel
povinen prokázat právní důvod pro
užívání provozovny (nájemní smlouva,
doklad o vlastnictví nemovitosti).
Prodejní (provozní) dobu stanoví
podnikatel, slouží jako informace pro
spotřebitele a její dodržování není
předmětem kontroly živnostenského
úřadu. Omezení provozní doby a
dalších záležitostí veřejného pořádku
lze upravit obecně závaznou vyhláškou

Co dělat v krizi?
Co dělat při vzniku mimořádé události a jak se zachovat? Jak se zachovat
při povodních? Víte, co dělat?
Oblast krizového plánování a ochrany
obyvatelstva je zakotvena v zákoně č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). V současné době probíhá
aktualizace spojení na představitele obcí
(osob pověřených příjmem výstrah a
důležitých informací pro činnost obce
po případném vyhlášení krizového
stavu).
Krizové řízení MěÚ Černošice
- Lenka Jochová, DiS.
tel. 221 982 336 , 725 385 625
- Ing. Anna Hrabáková
tel. 221 982 366, 723 504 573
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obce podle § 10 zákona o obcích.

Jak na kouřící komíny?

Tržní řád
Obec může podle § 18 živnostenského
zákona v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce a
upravit tak prodej zboží a poskytování
služeb mimo provozovnu určenou k
tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím.
Tržní řád vymezuje:
- místo pro provozování tržiště, jeho
kapacitu a vybavenost
- dobu prodeje zboží a poskytování
služeb na tržišti
- pravidla čistoty a bezpečnosti
- pravidla řádného provozu tržiště.

V současné době není mnoho
možností, jak řešit znečišťování
ovzduší občany, kteří k vytápění
používají pevná paliva nebo v krbových kamnech spalují méně
kvalitní měkké a často nedokonale
vysušené dřevo nebo spalují i „materiál“, který vůbec palivem není…

Pracovníci odboru obecní živnostenský úřad Vám rádi zodpoví i další dotazy, telefonní kontakty jsou uvedeny na
webových stránkách www.mestocernosice.cz, e-mail: zivnostensky@mestocernosice.cz.
Hana Vyhnalová,
odbor obecní živnostenský úřad
Krizové řízení Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz/web/urad/krizove-rizeni
Hasičský záchranný sbor ČR
www.hzscr.cz/
Informace o požárech
www.pozary.cz/
Financování jednotek SDH
www.kr-stredocesky.cz/web/urad/financovani-jednotek-sdh
Portál ochrana obyvatel
www.ochranaobyvatel.cz/
Záchranný kruh - IS pro kraje, města, obce
www.zachranny-kruh.cz/
Stavy a průtoky na vodních tocích
www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm
Výstražní informace, počasí, voda
(ČHMÚ)
www.chmi.cz/index.html

Spalovat lze pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv určená
výrobcem. Je
zakázáno spalovat
hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné
kaly a proplástky. Za porušení těchto
ustanovení lze uložit v souladu s § 23
odst. 2) písm. a) zákona č. 201/1012 Sb.
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů pokutu do výše 50.000,- Kč.
Problémem je, že v současné době není
umožněn pověřeným pracovníkům
úřadů přístup ke stacionárnímu zdroji
umístěnému v rodinném domě, bytě
nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci,
takže porušení lze těžko prokázat.
Dále provozovatel zdroje je také
povinen dodržovat přípustnou tmavost kouře. Metoda zjišťování tmavosti kouře spočívá v porovnání tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím
stupněm Ringelmannovy stupnice
lidským zrakem. Měření se provádí ze
vzdálenosti 150 až 400 m od zdroje
(komína). Směr kouřové vlečky vystupující z komína je přibližně v pravém
úhlu na směr pozorování. Pozadí
kouřové vlečky tvoří rozptýlené světlo oblohy během dne. Pozorování není
možné provádět proti slunci, proti
zástavbě nebo okolnímu terénu. Do
vyhodnocení se nezohledňuje roztápění zdroje v trvání nejdéle 30 minut,
příslušným orgánem je obec a ORP.
Vzhledem k tomu, jak je celý proces
komplikovaný, je prokázání porušení
opět těžko realizovatelné.
Podle § 17 odst. 1) písm. d) zákona
o ochraně ovzduší, je provozovatel
povinen
orgánu ochrany ovzduší
předkládat na vyžádání informace o
provozu zdroje tj. revize kotle, komína
apod. Tímto se alespoň docílí pravidelné údržby zdroje a komína.
Od 1. 1. 2017 bude muset
provozovatel v souladu s § 17 odst.
1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona o
ochraně ovzduší na základě požadavku
orgánu ochrany ovzduší Městského
úřadu Černošice předložit revizi zdroje na pevná paliva s označením emisní
pokračování na straně 4
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Jak na kouřící komíny?
pokračování ze strany 3
třídy (první kontrola technického stavu
a provozu zdroje „odborně způsobilou
osobou“ je povinná nejpozději do 31.
12. 2016). Revize budou povinné jednou za dva roky.
Od 1. 9. 2022 bude možno provozovat v souladu s § 41 odst. 16 zákona o
ochraně ovzduší zdroj na pevná paliva
pouze takový, který splňuje 3. emisní
třídu…
Závěrem lze konstatovat, že na občany
lze působit především morálně, tzn. že
kvalitu ovzduší nevhodným spalováním
paliva zhoršují nejen druhým, ale i
sobě. Každý by měl spalovat jen takový
materiál, který je udáván výrobcem. Při
nákupu nových pevných paliv by bylo

Problém v rodině ...
Co s tím?
Co dělat a kam se obrátit v
závažných sociálních a sociálně
patologických situacích v obci.
Dítě (nebo mladistvý) s problémy
- spáchalo trestnou činnost nebo
přestupek
- dopouští se záškoláctví
- užívá návykové látky
- utíká z domova
- má výchovné problémy ve škole nebo
v rodině
Co dělat a kam se obrátit?
Pokud se vyskytne některý z výše uvedených problémů, má dítě právo požádat orgány sociálně-právní ochrany o
pomoc. Tuto možnost má také rodič
nebo osoba odpovědná za výchovu.
Pokud se tedy s některým z výše uvedených problémů setkáte, obraťte se
na Oddělení sociální prevence MěÚ
Černošice, vždy s Vámi daný problém
projednáme a společně se budeme
snažit nalézt nejvhodnější řešení. Doporučit Vám můžeme pomoc dalších
subjektů, kterými mohou být Pedagogicko-psychologické poradny, Střediska
výchovné péče, dětští psychologové a
psychiatři nebo různé neziskové organizace.V případě trestné činnosti Vás
budeme provázet celým řízením (od
výslechu na PČR až po soudní jednání).

vhodné si i mírně připlatit a koupit si
kvalitnější palivo. Je třeba dbát na pravidelné revize zařízení a čištění komínů.
Svůj zdroj obsluhovat tak, aby docházelo k maximálně dokonalému spalování

a odpady nespalovat, ale odkládat do
kontejneru.
Daniela Blažková
ochrana ovzduší

Dospělý v tíživé sociální situaci
- vlivem souběhu okolností se ocitl
bez prostředků nebo bez domova
- nezvládá péči o rodinného příslušníka – seniora nebo zdravotně
postiženého
- navrací se z výkonu trestu
- potřebuje zařídit průkaz pro zdravotně postiženého
- hledá informace o sociálních dávkách
- potřebuje sociální pomoc a sociální
služby
Co dělat a kam se obrátit?
Ve všech výše uvedených situacích
se může občan obrátit na sociální pracovnice MěÚ Černošice, Úseku sociální pomoci, které ochotně poskytnou
poradenství. Úsek sociální pomoci
poskytne informace občanům, kteří
potřebují pro sebe nebo své blízké
zabezpečit sociální služby či pobytové
sociální služby, poradí, jak vyřídit dávky
pro osoby se zdravotním postižením.
Na stejném pracovišti získá občan
bezplatně Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně
postiženou.
Sociální
kurátor pomáhá osobám bez přístřeší
s hledáním náhradního ubytování,
pomáhá občanům po návratu z výkonu
trestu začlenit se do běžného života,
poradí se získáním sociálních dávek
osobám ve finanční tísni. Informace
ohledně sociálních služeb poskytuje
také kraj.

Ochrana práv dětí
- podezření, že dítě může být týrané,
zneužívané nebo je jakýmkoliv jiným
způsobem ohrožené na svých právech
- úprava poměrů v rozvodovém řízení
a po rozvodu rodičů
- bezradnost v krizové, rodinné
situaci, která se dotýká dítěte (dětí) v
rodině
- nesrovnalosti či pochybení ve výchově některého z rodičů po rozvodu
- Potřeba informací o náhradní
rodinné péči (osvojení, pěstounská
péče)
- poradenství, doprovázení, podpora
v otázce výchovy
Co dělat a kam se obrátit?
V případě podezření na dítě
týrané, zanedbávané či zneužívané
kontaktujte jakoukoliv součást Policie ČR, obec, obecní úřad obce s
rozšířenou působností, nestátní neziskovou organizaci, v případě ohrožení
života, zdraví pak rychlou záchrannou
službu. V dalších uvedených případech
kontaktuje pracovníky MěÚ Černošice,
Oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Konkrétní situace s vámi bude projednána a navrženo vhodné řešení v zájmu
dítěte. V případě jakéhokoliv dotazu
či nejasnosti jsou pracovníci orgánu
sociálně právní ochrany připraveni
poskytnout Vám poradenství, pomoc
nebo potřebné kontakty.
Miroslav Luczka
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V případě jakéhokoliv dotazu či podnětu týkajícího se sociální oblasti je možno se obrátit na jednotlivé pracovníky Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Černošice, kteří se vám budou rádi věnovat. Konkrétní kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny na
našich webových stránkách www.mestocernosice.cz.
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Poplatky za spisové
služby
Odpovídáme na otázky, proč město Černošice fakturuje 4x ročně 45
obcím poplatky za spisové služby a
úložiště dat a proč nelze platbu jednoduše odmítnout.
Z jakého důvodu město Černošice vystavuje faktury za
spisové služby?
V roce 2011 uzavřelo město Černošice
smlouvy na elektronické spisové služby
s 45 obcemi svého správního obvodu.
Předmětem smluv je mj. poskytnutí
podlicence elektronické spisové služby
a poskytování služeb negarantovaného
úložiště dat pro zálohování spisových
služeb. Účelem smluv je uzavřít
smluvní vztah s definovanými podmínkami mezi městem Černošice - žadatelem o finanční podporu na realizaci projektů spisových služeb - a obcemi
- partnery projektu. Smlouvy s obcemi
jsou uzavřeny na dobu určitou do 28.
2. 2017 a odstoupení od smlouvy je
možné jen z důvodu porušení povinností a závazků uvedených ve smlouvě.
Lze od smlouvy odstoupit?
Smluvní podmínky vycházejí z předpisů,
stanovených pro příjemce finanční
podpory z prostředků strukturálních
fondů EU. V těchto předpisech hraje významnou roli doba udržitelnosti
projektu, po kterou je nutno udržovat
závazky, týkající se projektu. Obce od
smlouvy po dobu udržitelnosti odstoupit nemohou, protože závazky ze
strany města Černošice plněny bezpochyby jsou. Nepoužívání spisové
služby či služeb negarantovaného
úložiště z jednostranného rozhodnutí
obce nemůže být důvodem k odstoupení od smlouvy.
Co se stane, když obec nezaplatí?
Pokud obec odmítne platit za služby,
které na základě vlastního rozhodnutí
nechce používat, bude to považováno
za porušení povinností a závazků ze
strany obce. Město Černošice, jako
oprávněná strana, může v tom případě
od smlouvy odstoupit po vyčíslení
náhrady škody, které jí v důsledku
odstoupení vznikly. Obec, jako strana
povinná, by v takovém případě byla
povinna uhradit škody městu Černošice. Protože obce vázané smlouvou jsou současně partnery projektu “Rozvoj služeb eGovernmentu v
ORP Černošice I – III”, na který byla
poskytnuta finanční podpora z prostředků strukturálních fondů EU v
rámci Integrovaného operačního pro-

gramu, může mít porušení smluvních
povinností nedozírné následky. Po
dobu udržitelnosti projektu, tj. do 28.
2. 2017, je příjemce finanční podpory
povinen předkládat každoročně hlášení
o udržitelnosti projektu. Počet úřadů
se zavedeným systém elektronické
spisové služby a elektronicky řízeným
oběhem dokumentů patří mezi hlavní
objektivně ověřitelné indikátory projektu. Kontrolní orgán při ex-post
kontrole po dobu udržitelnosti projektu prověřuje, zda příjemce finanční
podpory dodržuje závazky týkající se
projektu, zejména udržitelnost výstupů
a výsledků projektu. Výše sankce za
negativní změny dosažených cílových
hodnot indikátorů může být až 100 %
vyplacené dotace, tedy 6.347.539,90
Kč - to je maximální výše škody.
Smlouvy byly uzavřeny před
rokem 2012, současné zastupitelstvo je nemá nebo s nimi nesouhlasí...
Smlouva platí bez ohledu na politické
změny. Obce, které vyjádřily svůj zájem
o přístup k elektronické spisové službě
prostřednictvím písemného rozhodnutí příslušných orgánů obce, se staly partnery projektu. V závěrečném
ustanovení smluv mezi městem Černošice a obcemi je prohlášení smluvních stran, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, na základě projevené
vůle obou smluvních stran, že souhlasí
s jejím obsahem a že smlouva nebyla
ujednána za jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvy schválila zastupitelstva smluvních stran. Každá obec
obdržela 2 vyhotovení smlouvy včetně
příloh.Ve studii proveditelnosti projektu bylo mezi legislativní a organizační
rizika zahrnuto i riziko odstoupení
partnerů po komunálních volbách v
důsledku změn politického vedení
obcí a smlouvy byly sepsány tak, aby
politické změny projekt neohrozily. Je
proto vhodnější hledat nápravu případných nedostatků stávajících služeb jednáním s dodavateli (společnosti Triada
a ALIS), než neuváženě služby zrušit
nebo nahradit jiným řešením.
Co obce na základě smlouvy
získaly a kolik platí?
Obce na základě smlouvy získaly elektronickou spisovou službu. Cena za
podlicenci (užívací právo) elektronické
spisové služby je určena na základě již
uhrazené 15 % spoluúčasti města Černošice na pořízení licencí pro obce, 85
% ceny bylo uhrazeno z dotace. Cena
je sjednána jako roční poplatek na období 1. 3. 2012 - 28. 2. 2017. Poplatek
činí podle velikosti obce 700, 1.300
nebo 2.200 Kč vč. DPH a byl vypočten
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tak, aby za 5 let obce městu Černošice
splatily dlužnou částku. Obce dále
hradí poplatek za aktualizace spisové
služby. Tento poplatek je stanoven
roční paušální sazbou ve výši 16 25 % ceníkové ceny licencí podle druhu spisové služby. Dodavatel spisové
služby účtuje poplatky za aktualizace
městu Černošice, které je přeúčtuje
v příslušném podílu obci. Poplatek je
účtován od června 2012 nebo od ledna
2014, podle druhu spisové služby. Po
uplynutí doby udržitelnosti projektu,
tj. k 1. 3. 2017, postoupí město Černošice bezúplatně právo k užití (licenci) spisové služby obci.
Obce na základě smlouvy získaly
přístup k tzv.“negarantovanému úložišti dat” města Černošice pro zálohování dat spisových služeb. Cena za
poskytování služeb datového úložiště
a služeb uživatelské podpory města
Černošice kompenzuje zvýšené náklady města na provoz technologického
centra a na rozšíření uživatelské podpory. Cena byla sjednána jako čtvrtletní poplatek po dobu 5 let na období 1.
3. 2012 - 28. 2. 2017 ve výši 300, 600
nebo 1.200 Kč včetně DPH podle velikosti obce. Uživatelská podpora je
poskytována v rozsahu popsaném ve
smlouvě.
Proč máme platit za nějaké
úložiště, když není garantované?
Jedná se o poněkud matoucí technický
pojem, předepsaný Ministerstvem
vnitra ČR v dokumentaci k příslušné
výzvě k podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory. “Negarantované
úložiště”, umístěné na technologickém
centru obce s rozšířenou působností
(ORP), je určeno pro ukládání nevyřízených a neuzavřených písemností
a spisů pořízených nebo přijatých jak
samotnou ORP, tak spádově všemi
obcemi ve správním obvodu ORP.
Úložiště má význam zejména v případě,
kdy dojde k poškození nebo ztrátě dat
spisové služby obce včetně vlastních
záloh - datové zprávy jsou zpravidla originály podání a nelze je z datové schránky obnovit. “Garantované
úložiště” je určené zejména pro ukládání dokumentů uzavřených spisů v
elektronické podobě do elektronické
spisovny a splňuje další požadavky z
hlediska dlouhodobého uložení dokumentů (archivace). Město Černošice
určitě garantuje provoz úložiště,
včetně zálohování dat zde uložených,
omezení je pouze z hlediska rychlosti
připojení obce k internetu. Přístupové
údaje k úložišti byly obcím poskytnuty
a je možno je na vyžádání zaslat opakovaně.
Martin Šebek, odbor informatiky
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Novinky na správním
odboru
Každý člověk se ve svém životě setká s případy, kdy potřebuje zajít
na „úřad“ a „vyřídit si“ věci podstatné a důležité. Významným bodem je dovršení věku patnácti let a
s tím spojená povinnost požádat si o
vydání prvního občanského průkazu…. Když chceme cestovat, jdeme
opět na úřad a žádáme o vydání
cestovního pasu. Jakmile prodáme
či koupíme auto nebo například
„uděláme“ autoškolu, jdeme opět k
nám na úřad.
Správní odbor je odborem, který vykonává takzvanou přenesenou působnost, tedy činnosti, jejichž výkon
byl v rámci decentralizace státní
moci přenesen ze státních orgánů
na samosprávné celky - na obce
s rozšířenou působností.
Na oddělení osobních dokladů pro
klienty z celého správního obvodu
Praha-západ zajišťujeme vše spojené
s občanskými průkazy (příjem žádostí,
vydávání potvrzení, příjem občanských
průkazů do úschovy, zadržování neplatných občanských průkazů, vedení
správních řízení na úseku občanských průkazů, projednávání přestupků na úseku občanských průkazů) a
cestovními doklady (příjem žádostí,
zapisování titulů a vědeckých hodností do cestovních pasů, projednávání
přestupků v blokovém řízení na úseku
cestovních dokladů, vedení správních
řízení na úseku cestovních dokladů).
Důležitou službou, které poskytuje
toto oddělení pro občany, zdržující

Důležité kontakty
Městský úřad Černošice
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Tel. ústředna: 221 982 111
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz
Pracoviště Praha:
Podskalská 19, 128 00 Praha 2
Tel. ústředna: 221 982 111
Tajemník městského úřadu
Mgr. Jan Louška
Tel.: 221 982 313, 737 213 049
jan.louska@mestocernosice.cz
Starosta města
Mgr. Filip Kořínek
Tel.: 221 982 524, 604 851 754
filip.korinek@mestocernosice.cz

se na Praze-západ, je
„nabírání“ žádostí a vydávaní hotových občanských průkazů přímo
v místě momentálního
pobytu klienta v případě,
že klient je trvale, případně dlouhodobě zejména tělesně znevýhodněn
tak, že pro něho není
možné či velice obtížné,
dostavit se třeba i s pomocí dalších osob k nám
na úřad.
Dále se na nás mohou
klienti obracet ve věcech
vyššího ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů a dokladů o
partnerství, vysvědčení
o právní způsobilosti
k uzavření manželství
nebo ke vstupu do registrovaného partnerství,
nahlížení do matriky nebo
sbírky listin, provádění
autorizované konverze
dokumentů a v neposlední řadě i kontaktní
místo Czech POINT. Na
úseku evidence obyvatel
pracoviště
Podskalská
přijímá (mimo služby
poskytované obecním úřadům ostatně
podobně jako u problematiky matrik)
navíc od klientů písemné žádosti o
zprostředkování kontaktu.
Na oddělení evidence vozidel a řidičů
si zařídíte veškeré záležitosti, spojené s registrací vozidel (přihlašování
a odhlašování, dovozy, trvalé vyřazování z evidence, ekologické poplatky, duplikáty TP, výměna registračních
značek…). Další důležitou agendou
jsou úkony spojené s registrem řidičů,
tedy například vydávání nových ŘP
a digitálních karet do tachografů,
výpisy z registru řidičů, úkony spojené s odebíráním řidičských průkazů a řidičských oprávnění… Poslední
zásadní problematikou je úsek zkušebních komisařů, s těmi se může občan
setkat při zkouškách odborné způsobilosti v autoškole.
A co je u nás navíc oproti ostatním
úřadům? Městský úřad Černošice se
prezentuje jako vstřícný a přátelský
úřad, trvale hledáme cestu, jak být
i úřadem otevřeným a transparentním. Snažíme se při své činnosti vždy
postupovat přesně podle zákonů a
dalších závazných pravidel. Oceněním
naší snahy nejsou pouze zápisy od
klientů v knihách námětů a připomínek,
které máme umístěny na každém od-
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boru úřadu, ale i ocenění za otevřenost
úřadu v soutěži „Město pro byznys
Středočeského kraje 2011“, udělené
týdeníkem Ekonom.
Konkrétně je na našem úřadě v prostoru správního odboru zřízený dětský koutek, podařilo se nám částečně
zlepšit prostředí pro klienty na chodbě vymalováním a nákupem nových
omyvatelných židlí, celý úřad je vybaven volným wifi připojením, v letních měsících mohou klienti využívat
zdarma automat na vodu, dále byl pro
klienty v prostoru pokladny v 1. patře
nainstalován samoobslužný automat
na fotografie. Horkou novinkou je
možnost plateb správních poplatků platebními kartami na pokladně a
připravuje se instalace automatu na
poplatky.
I přes tato opatření, směřující ke
zlepšení komfortu čekání i odbavení
klientů, si uvědomujeme, že prostory zdaleka nejsou odpovídající úřadu
21. století. Proto aktivně komunikujeme s odpovědnými orgány státu a
tato komunikace již nese první plody.
Jako sídlo pražského pracoviště úřadu
nám jsou nabízeny nové prostory.
Předpokládáme, že v blízkém časovém
horizontu by již měly být připraveny
k nastěhování našeho úřadu.
Jiří Toman, správní odbor
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