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Kam půjdou děti do škol?
Základní školy v bývalém okrese Praha západ (nyní ORP Černošice) navštěvuje
každý rok více žáků, v roce 2014 jich bylo
přes 10 000.

samozřejmě také realizační týmy projektu,
letos v květnu finální materiál za ORP Černošice dostali také všichni představitelé obcí
z daného území, a to na setkání starostů.

Může za to fakt, že se do oblasti stěhuje čím
dál tím víc lidí, a populační vlna od roku 2009
neustále roste. Situace je tedy taková, že si
některé mateřské školy mohou ulevit od
nejsilnějšího náporu dětí, problém se však
přelévá do základních škol. Bolestně jim chybějí kapacity. Řeší to operativně a nárazově.
Prostory škol se - často na úkor volnočasových aktivit - přeměňují na
kmenové třídy, aby bylo možné
uspokojit poptávku po místech. V posledních dvou letech
navíc pražské školy odmítají
přijímat žáky ze spádových
oblastí přilehlých k
ORP. Nápor
d ě t í
bývalých
okresů
P r a ha-východ
a Praha-západ
se tak přesouvá do
samotných ORP, které
rovněž nemají dostatečné kapacity. Řeší se to vyšším počtem žáků ve třídách,
což ubírá pedagogům čas na jednoho žáka, a
tedy zhoršuje podmínky vzdělávání.
To vše byla ukázka výstupu projektu na
podporu meziobecní spolupráce (MOS)
realizovaného pod hlavičkou Svazu měst a
obcí ČR (SMO ČR), financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ). Měl mimo jiné
za cíl zanalyzovat situaci v území ve třech
základních oblastech, kterými byly školství,
sociální služby a odpadové hospodářství, a
v jednom volitelném tématu, kdy se zpracovatelé zabývali například zaměstnaností, podporou podnikání, servisem samosprávám,
bezpečností, dopravou aj. Takto podrobně
dosud nebyla Česká republika mapována. V
zapojených územích díky projektu vznikly
souhrnné analyticko-strategické dokumenty
obsahující i návrhovou část, jak situaci řešit.
Dostupné jsou na webových stránkách projektu www.obcesobe.cz. A užívat je mohou

Dokument týkající se ORP Černošice
mimo jiné obsahuje návrhy opatření, která
by ukázala rodičům aktuální situaci co se
týče volných kapacit ve školství a zaměření
jednotlivých škol. Pomohlo by například webové rozhraní s přehledným seznamem škol
v oblasti včetně kontaktů na vedení a
zřizovatele škol. Díky němu by
se usnadnila orientace v
nabídce vzdělávání v
bezprostředním
i vzdálenějším
okolí regionu.
Zlepšit
komunikaci a
zjednodušit
nabídku
může také
sdílení informací mezi zřizovateli a vedením škol či
spolupráce jednotlivých škol.
Bez podpory státu a peněz z Evropské unie však nelze zajistit dostatek kapacity vzdělávacích zařízení, už dnes zřizovatelé
provoz škol často dotují nad rámec svých
finančních možností. Je tedy velmi důležité,
aby se situací ve školství intenzivně zabývala příslušná ministerstva i další úřady. Aby se
nestalo, že nebude zájemce o vzdělání kam
umístit.
Data získaná díky projektu na podporu meziobecní spolupráce jsou ucelená a jedinečná.
Je na vedení obcí, jak s nimi naloží a jak je argumentačně využijí při jednáních se zástupci
státu a veřejné správy. Už dnes praxe ukazuje,
že se z nich dá dobře vycházet – z MOS chce
například čerpat informace připravovaný
Místní akční plán školství (MAP). Nový projekt by měl být financovaný ze strukturálních
fondů EU IROP, ITI a OP VVV a měl by se
zabývat plánováním školství v oblasti ORP.
Realizovat by ho měly jednotlivé místní akční
skupiny (MAS) s podporou zřizovatelů škol a
jejich vedeními.
Markéta Svobodová,
analytik MOS, realizační tým ORP Černošice

Poradenství
před dovolenou
Zjistěte si informace o cestovní kanceláři.
Doba letních dovolených se rychle blíží
a cestovní kanceláře a agentury se
předhánějí se svými nabídkami.
Každoročně přichází živnostenskému úřadu
bohužel i návrhy na zrušení koncesí na
provozování cestovních kanceláří z důvodu,
že CK nemá uzavřeno pojištění záruky pro
případ úpadku CK, resp. že pojištění skončilo
a nebylo prodlouženo.
Abychom si nevybrali nepojištěnou cestovní
kancelář a nestalo se nám, že zaplacenou
zálohu v případě úpadku cestovní kanceláře
nedostaneme zpět nebo se budeme muset
vracet z daleké ciziny na vlastní náklady, je na
místě si vybranou CK prověřit. Měli bychom
vědět, že cestovní kancelář je organizátor zájezdu, sestavuje zájezd z jednotlivých služeb
cestovního ruchu a v živnostenském rejstříku (www.rzp.cz) má zapsanou koncesovanou
živnost Provozování cestovní kanceláře. Jedním z předpokladů získání koncese je uzavření pojištění záruky pro případ úpadku CK.
Mezi cestovní kanceláří a zákazníkem musí
být písemně uzavřená cestovní smlouva i v
případě, že si zájezd zakoupíme od cestovní
agentury. Cestovní agentura na rozdíl od
cestovní kanceláře nesmí sestavovat zájezdy,
pouze zprostředkovává prodej zájezdů cestovních kanceláří a prodává další jednotlivé
služby cestovního ruchu jako je ubytování,
doprava a další doplňkové služby. Provozuje
ji podnikatel v rámci volné živnosti s oborem
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, na
cestovní agentury se povinné pojištění záruky
pro případ úpadku nevztahuje.
Ministerstvo pro místní rozvoj na svých webových stránkách www.mmr.cz, oddíl cestovní ruch, uvádí mnoho užitečných informací
pro klienty CK, jako náležitosti cestovní smlouvy, další práva v případě vzniku problémů
v době dovolené a seznam pojištěných CK
podle jednotlivých pojišťoven. Najdete-li svoji cestovku mezi pojištěnými, můžete mít o
jednu starost méně.
Přeji Vám příjemné cestování a šťastný návrat.
Ing. Hana Vyhnalová
vedoucí odboru Živnostenský úřad
hana.vyhnalova@mestocernosice.cz
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Novela zákona o zemědělském půdním fondu
Dne 1. dubna 2015 vešel v účinnost zákon
č. 41/2015 Sb., který novelizuje do té doby
platné znění zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu.
Tato novela s sebou přináší řadu změn pro
všechny, kteří plánují realizaci záměru na
pozemcích náležejících do zemědělského
půdního fondu (dále jen ZPF). Nejedná se
pouze o ornou půdu, ale také o chmelnice,
vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a další v zákoně uvedené plochy.V rámci
tohoto článku se pokusím shrnout alespoň
nejdůležitější novinky, které novelizace
přináší. Nelze však obsáhnout všechny
rozdíly, a protože „neznalost zákona neomlouvá“, určitě doporučuji seznámit se s plným
zněním zákona.
Pravděpodobně nejdůležitější změnou, která
se dotkne všech investorů plánujících realizaci záměru na ZPF, je to, že pověřené obecní úřady již od 1. dubna nevykonávají státní
správu na úseku ochrany ZPF. Veškeré žádosti se tedy podávají přímo u MěÚ Černošice,
který je v případě nepříslušnosti postupuje
dále.
Obecně lze říci, že novela zákona zpřísňuje
podmínky pro odnímání půdy ze ZPF. Toto
je patrné např. v § 9 odst. 2, který stanovuje
výjimky, pro něž není třeba souhlas k odnětí
půdy ze ZPF. Mezi ně patří umístění drobných
staveb jako jsou např. vrty, studně, stožáry
nadzemních vedení, revizní šachty aj. (s plochou menší než 30, případně 55 m2), záměry
na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku, odnětí za účelem obnovy
přirozených koryt vodních toků a záměry
nevyžadující odnětí delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního
stavu. Ve vymezeném zastavěném území,
není třeba souhlasu pro stavby včetně souvisejících zastavěných ploch do 25 m2 a dále
stavby pro bydlení a veřejně prospěšné stavby
umisťované v proluce do 0,5 ha. Záměr,
který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze
ZPF, nelze povolit podle zvláštních právních
předpisů (např. stavebního zákona) bez tohoto souhlasu, s výjimkou výše uvedených

případů. Platnost vydaného souhlasu k odnětí je totožná s platností rozhodnutí podle
zvláštních předpisů a prodlužuje se současně
s prodloužením jejich platnosti. Pokud se
souhlas nestal podkladem pro řízení podle
zvláštních předpisů, pozbývá platnosti po
třech letech od jeho oznámení žadateli.
Pokud tedy předkládaný záměr nespadá
mezi výše uvedené výjimky, je nutné podat
u MěÚ Černošice žádost o souhlas k odnětí
půdy ze ZPF. K žádosti je třeba přiložit údaje katastru nemovitostí včetně zákresu odnětí do katastrální mapy, vyjádření vlastníka
pozemku (pokud se nejedná přímo o žadatele), výpočet odvodů, plán rekultivace (jedná-li
se o dočasné odnětí), předběžnou bilanci
skrývky a nově také údaje o odvodnění a
závlahách, údaje o protierozních opatřeních,
zákres bonitovaných půdně ekologických
jednotek s vyznačením tříd ochrany, výsledky pedologického průzkumu a informaci,
v jakém následném řízení podle zvláštního
právního předpisu má být souhlas s odnětím
půdy ze ZPF podkladem.
I když je pro odnětí půdy ze ZPF nutný souhlas, neznamená to ještě, že je za něj nutné
platit finanční odvod. V § 11a odst. 1 jsou
totiž uvedeny případy, pro které se odvody
za odnětí nepředepisují. Zde došlo naopak k
rozšíření výjimek např. o stavby drah včetně
jejich součástí (je-li stavebníkem a následně
vlastníkem stát), stavby pozemních komunikací ve vlastnictví státu, stavby a zařízení
protierozní ochrany, stavby cyklistických
stezek nebo jejich částí, realizované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje
nebo s platným územním plánem a stavby ve
veřej-ném zájmu, jejichž hlavním účelem je
ochrana před povodněmi. Odvody se nově
také nestanovují, jde-li o odnětí pro změnu
druhu pozemku na druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití “zeleň” (bude-li
dotčený pozemek veřejným prostranstvím),
zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany a pro záměry sloužící k zajištění zájmů
ochrany přírody a krajiny podle zákona o
ochraně přírody a krajiny. Nadále se odvody
nepředepisují u staveb zemědělské prvovýro-

Výměny průkazů pro osoby se zdravotním postižením
Do 31. 12. 2015 si všichni držitelé musí
vyměnit průkazy osoby se zdravotním
postižením a parkovací průkazy.
Výměnu zajišťuje Úřad práce, kontaktní pracovniště Praha-západ, Dobrovského 1278/25,
Praha 7. S tím souvisí i výměna parkovacích
průkazů, jelikož ty mají stejnou platnost jako
průkazy osoby se zdravotním postižením.
Výměnu parkovacích průkazů zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Černošice. K výměně parkovacího průkazu
je potřeba osobní účasti držitele, případně
soudem stanoveného opatrovníka.

Po dohodě se sociálními pracovnicemi pověřených obecních úřadů ve správním obvodu
MěÚ Černošice bude umožněno občanům
vyměnit si parkovací průkaz na úřadě těchto
obcí v předem stanovených termínech. Termíny budou upřesněny do konce srpna 2015,
poté budou sděleny e-mailem na všechny
obce ve správním obvodu MěÚ Černošice.V
případě většího zájmu občanů se tato výměna může uskutečnit i v jiné obci po dohodě
se sociálními pracovnicemi Úseku sociální
pomoci MěÚ Černošice.
Miroslav Luczka, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
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by uskutečňované evidovaným zemědělským
podnikatelem podle zákona o zemědělství,
staveb účelových komunikací sloužících k
obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků a staveb čistíren odpadních vod.
Co se týče samotného výpočtu výše odvodů,
zde také došlo k několika změnám. Nově
do něj nelze zahrnout koeficienty snižující
základní sazbu odvodů a zvyšují se také koeficienty IV. a V. třídy ochrany. Dá se tedy říci,
že se obecně zvyšuje výše odvodů za odnětí
půdy ze ZPF. Při rozhodování o odvodech se
vychází z právního stavu ke dni nabytí právní
moci prvního rozhodnutí vydaného ve věci
podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona). Odvody za odnětí půdy ze ZPF
se nestanoví v případě, že se jedná o záměr,
pro který se odvody nestanovují podle znění
zákona o ochraně ZPF před jeho novelizací
a souhlas k odnětí byl vydán do 31. března
2015 včetně.
Novela zákona také rozšiřuje možnosti
ochrany nejcennějších částí ZPF v obecné rovině, když v § 4 odst. 3 přímo říká, že
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany přírody. Na toto je třeba myslet při stanovování koncepcí rozvoje obce,
zejména při zpracování územních plánů.
Jak jsem již napsal v úvodu, není možné v
tomto krátkém článku obsáhnout všechny
změny, které novela přináší, ale pokusil jsem
se v něm vybrat alespoň ty nejdůležitější.
Pokud budete mít k ochraně ZPF, potažmo
k odnímání pozemků ze ZPF jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. I když je nový
zákon stále ve značně nedotaženém stavu bez
prováděcích vyhlášek a výkladů, pokusíme se
Vaše dotazy co nejrelevantněji zodpovědět.
Ing. Radek Vyskočil
odbor životního prostředí,
oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti
radek.vyskocil@mestocernosice.cz
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Byla schválena novela zákona “EIA”
Téma EIA je v současnosti velmi diskutované a aktuální. Pojďme si udělat malou rekapitulaci toho, co ho vyvolalo a co
tato úprava v reálném životě přinesla do
života nejen architektů, ale všech projektantů, investorů i úředníků.
Novela zákona EIA a úprava souvisejících
zákonů (týká se i Stavebního zákona), byla
vyvolaná hlavně v souvislosti s integrací všech
bodů, ke kterým se naše republika zavázala
v souvislosti se Smlouvou o fungování EU a
dne 24. února 2015 byla po schválení podepsaná prezidentem České republiky.
Novela se velmi výrazně promítá i do činnosti všech architektů a projektantů, kteří
pracují na projektech, na které se vztahuje
Posuzování vlivu na životní prostředí.
Zde je rekapitulace shrnutí, čeho se v tuto
chvíli schválená novela tohoto zákona týká.
Následně pak, co to znamená v reálu pro
toho, kdo pracuje na projektu, na který se
EIA vztahuje.
Nejprve vysvětlení a přiblížení faktu, proč ke
změnám došlo.
Na základě formálního upozornění EU ze
dne 25. 4. 2013 zahájila Komise EU vůči ČR
řízení o porušení Smlouvy o fungování EU ve
věci nesprávné transpozice směrnice EIA.
Komise za nejpodstatnější pochybení považovala zejména:
- nedostatečnou závaznost výstupů v procesu EIA a možné změny závěru během
navazujících povolovacích řízení,
- skutečnost, že ustanovení směrnice EIA by
měla být aplikována nejen na proces EIA,
ale i na navazující povolovací řízení, v rámci
kterých je záměr definitivně schvalován,
- nedostatečná účast veřejnosti v navazujících řízeních,
- nezajištění včasné a účinné soudní ochrany
příslušníkům dotčené veřejnosti.
Následně MŽP jako gestor směrnice EIA
vypracovalo novelu Zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí a souvisejících
zákonů (stavební zákon, vodní zákon, zákon
o ochraně přírody a krajiny a zákon o integrované prevenci), která v současné době
prochází legislativním procesem. Předpokládaný termín nabytí účinnosti byl původně 1. 1. 2015, vzhledem ke zdržení v legislativním procesu se posunulo nabytí účinnosti
na 1. březen 2015 a všichni věří, že Komise
toto neúmyslné zdržení pochopí.Velká většina nových informací je obsažena v zákoně
EIA, v ostatních zákonech se pak jedná pouze o drobnější dílčí úpravy, a to bylo hlavně z
důvodů časových.
V souvislosti s procesy EIA a snahou o zjednodušení územních a stavebních řízení ve
Stavebním zákoně, se zároveň pracuje na
další větší novele Stavebního zákona, jejíž
účinnost se předpokládá cca začátek roku
2016 a která by měla navazovat na v tuto
chvíli novelizovaný Zákon EIA.

Cílem novely Zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí a souvisejících zákonů bylo
odstranit Komisí EU vytýkané nedostatky a
zajistit tak soulad tuzemského práva se směrnicí EIA, zejména:
- závaznost výstupu z procesu EIA ve formě
závazného stanoviska,
- možnost soudního přezkumu závěru
zjišťovacího řízení v případě, kdy se (na jeho
základě) celý proces nevede,
- zavedení mechanismu k ověření souladu
žádosti a vydání povolení s požadavky uplatněnými v rámci procesu EIA,
- širší možnost účasti dotčené veřejnosti
na povolování záměrů, např. ve stavebním
řízení, současně s možností vstupu do řízení
ve fázi po vydání povolení prostřednictvím
uplatnění řádného opravného prostředku,
- novou koncepci přístupu dotčené veřejnosti k soudní ochraně potenciálních žalobců v
navazujícím správním řízení.
A jak se promítla ve stručnosti a z procesního hlediska Novela zákona EIA do
Stavebního zákona a které jeho části
přímo tato novela změnila?
- V územním plánování pro záměry, které
podléhají posuzování vlivu na životní prostředí, nemůže již regulační plán nahradit
územní rozhodnutí.
- Orgán posuzující záměry, které podléhají
EIA, i pro všechna navazující řízení (definovaná úpravou Stavebního zákona jako
všechna pokračující řízení) vydává stanovisko.
- Podle Zákona o posuzování vlivů je územní
řízení navazujícím řízením.
- V územním rozhodování je místně
příslušným stavebním úřadem k vydání
územního rozhodnutí vždy pouze obecný
stavební úřad obce s rozšířenou působností.
- Při územním řízení je vypuštěno povinné
veřejné ústní jednání u záměru dotčených
EIA pro lokality, kde je platný územní plán.
- Původní § 91, který upravoval proces projednání EIA ve stavebním řízení je vypuštěn
bez náhrady.
- Pro záměry, kde se posuzuje EIA, neplatí zásada, že pokud dojde ke zrušení
územního rozhodnutí po povolení stavby,
územní rozhodnutí se již nevydává.
V návaznosti na stavební řízení dochází k
několika zásadním změnám a úpravám.
- Ve stavebním řízení je místně příslušným
stavebním úřadem k vydání stavebního povolení také vždy pouze obecný stavební úřad
obce s rozšířenou působností.
- Stavební řízení i řízení o změně stavby před
dokončením jsou také navazujícími řízeními
podle Zákona o posuzování vlivů. To znamená, že se vždy znovu dokládá stanovisko
k EIA.
- U záměrů, kde se posuzuje EIA je vyloučeno
ohlášení stavby, není možné uzavřít veřejnoprávní smlouvu a zároveň tyto záměry
nemůže povolovat autorizovaný inspektor.

str. 3

Největší změnou pak
prochází
způsob
zapojení
široké
veřejnosti do procesu a informovanost i
o změnách v průběhu
změn a informování
široké veřejnosti.
Zásadní změnou je
také možnost vstupu
do řízení po vydání povolení až uplatněním řádného opravného
prostředku, případně žaloby.
V neposlední řadě i možnost soudního
přezkumu závěru zjišťovacího řízení v
případě, kdy se celý proces EIA nevede.
MMR vydalo metodickou pomůcku k novele EIA již v srpnu 2014, ta však není úplně
uživatelsky vstřícná, ale je v naprostém souladu s připomínkami EU. Následně má být
k účinnosti Novely zákona EIA vydána nová
a vstřícnější a snad pro všechny jasnější a
srozumitelnější. MMR to krajským úřadům,
stavebním úřadům a potažmo i nám všem
kdo pracujeme na projektech, na které se vztahuje Posuzování vlivu na životní prostředí,
slíbilo.
Co schválená Novela EIA v reálné praxi pro
architekty a projektanty znamená vzhledem k
příslušnosti stavebního úřadu k vedení řízení?
Pokud pracují na projektu, kdy zpracovávaný
záměr investora v projektu podléhá Posuzování vlivu na životní prostředí, pak tyto
projekty vzhledem k platnosti této Novely
zákona EIA chodí konzultovat a následně
podávají a projednávají pouze na obecných
stavebních úřadech obcí s rozšířenou působností (ORP).
Všechny územní i stavební řízení u projektů
podléhající EIA, které byly v okamžiku nabytí
účinnosti projednávané na různých stavebních úřadech, musí být cca do 30 dnů od
nabytí účinnosti Novely zákona EIA předány
stavebním úřadům právě obcí s rozšířenou
působností.
Teprve nyní, po nabytí účinnosti této nezbytné legislativní úpravy a po jejím uvedení
do praxe, uvidíme, nakolik se potvrdí, nebo
naopak vyvrátí obavy a očekávání, které tuto
legislativní úpravu zasahující i do Stavebního
zákona provázejí po celou dobu její tvorby a
procesu schvalování.
S o to větším očekáváním budeme sledovat
následné legislativní procesy v návaznosti na
další připravovanou novelu Stavebního zákona, která je v současnosti v plném proudu.
Ing. arch. Marie Špačková
Sekretář České komory architektů
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Umírají smrky stříbrné kvůli mšici?
Aktuální poškození výsadeb smrku
stříbrného je způsobeno mšicí smrkovou.
Poradíme Vám, jak na tohoto škůdce vyzrát.
Obrost jehličí vykazuje žlutozelenou skvrnitost,
žloutnutí, hnědnutí a opad jehlic, postupující
od nejstarších ročníků uvnitř koruny směrem
ke konci větví. Na jehlicích jsou patrné žlutozelené a tmavé drobné útvary, při detailnějším
posouzení (oklepnutí na bílý papír, lupa) jsou
rozeznatelné živé a odumřelé mšice. Na jehličí je přítomna medovice (lesklý povlak) a v
některých případech také tmavé povlaky saprofytických hub (tzv. černě).
Intenzita a rozsah symptomů je u jednotlivých
stromů velmi různorodá a obecně lze vizuálně
rozlišit tři úrovně celkového poškození.
Příčina
Přemnožená mšice smrková ve spojení s
různými negativními vlivy stanoviště a počasí.
Houba kloubnatka smrková, která je známa
jako původce poškození smrků stříbrných v
posledních letech např. v oblasti Krušných hor
s aktuálním poškozením smrků stříbrných v
městské zeleni nesouvisí.
Souvislosti
Na základě zkušeností z dřívějších zvýšených
výskytů mšice smrkové v ČR lze předpokládat,
že stromy s nižší úrovní poškození a dobrou vitalitou postupně zregenerují.
Stromy s nejvyšší úrovní poškození však představují velmi nestandardní průběh, zejména u
jedinců, u kterých došlo i k poškození pupenů
a nevytvoří zdravé letorosty, může být celkové
poškození nevratné.
Lze předpokládat, že poškozené stromy mají
celou řadu skrytých obecných poškození v
oblasti fyziologie, které se mohou negativně
projevit v průběhu vegetace anebo až v dalších
letech. Zejména u jedinců s nízkou vitalitou se
může zvýšit poškození zbylého jehličí i nových
letorostů v průběhu zimního období a jejich
oslabení také zvyšuje riziko napadení různými
oportunními škodlivými organismy obecně
vázanými na smrky v ČR.
Z hlediska extrémního přemnožení mšice se
jeví jako velmi pravděpodobné, že příčinou
mohou být klimatické výkyvy, které způsobují
mírné zimy a dlouhodobý vodní deficit zejména v mikroklimatických podmínkách městské
zeleně.
Mšice smrková je odborníkům-lesníkům a rostlinolékařům v ČR známa jako obecně se
vyskytující škůdce na smrku. V našich sledováních v oblasti okrasného zahradnictví byl
v průběhu cca dvou posledních dekád zvýšený
výskyt a tudíž i vyšší úroveň poškození smrků
stříbrných zaznamenán několikrát, nikdy ale nedosáhly letošní úrovně.
Mšice smrková přezimuje ve stádiu vajíček, při
teplém klimatu v zimě se ale mohou
velmi časně objevit bezkřídlé samice (tzv.
„kmenové matky“), které se velmi rychle množí
parthenogeneticky.V průběhu vegetace se vyskytují další generace mšic, ale ty už se nepřemnožují.

V této době je již na většině smrků, zvláště silněji poškozených, vysoký výskyt okřídlených stádií,
což indikuje ukončení masivního sání kolonií
bezkřídlých stádií. Rovněž počátek prorůstání
nových letorostů, na kterých již mšice nesají, je
empiricky znám jako období ústupu choroby.
Stav zvláště silněji poškozených stříbrných
smrků je z pohledu stoupajících teplot a předpokladu pokračování vodního deficitu možné
označit jako závažný, s prognózou nejistého
vývoje a potřebou provedení lokalitně použitelných kurativních a revitalizačních opatření.
Podpůrná opatření
Na lokalitách s dostupností zálivkové vody je
základním a z obecného pohledu víceméně
široce uplatnitelným podpůrným opatřením
vyrovnávací závlaha. Ostatní uvedená opatření
mají již speciálnější charakter, jsou limitována
charakterem stanoviště, velikostí a umístěním
stromu, vyžadují jistou úroveň technického vybavení a zahradnické dovednosti. Záměr jejich
uplatnění by bylo vhodné konzultovat s místně
příslušnými orgány ŽP, ÚKZÚZ, zahradnickými
firmami apod. z hlediska bezpečnosti, proveditelnosti, potencionální biologické účelnosti,
ekonomického apod.
Eliminace – redukce mšice smrkové na stromech a stanovištích, kde je ještě aktuální
výskyt mšic
- mechanická – opakovaně použít proudovou
vodu
- insekticidní – uvážlivě, omezeně, konzultace s
regionálními orgány ŽP a ÚKZÚZ, využít specializované firmy; aplikace jednorázová, pouze
na slabě poškozených stromech a s cílem
zastavení sání zbylých neokřídlených populací
a zredukování okřídlených jedinců, které ještě
neodlétly; lze použít insekticidy povolené k
hubení mšic v okrasných rostlinách – např.
PIRIMOR 50wg, MOSPILAN 20 SP, FAST
K apod., dle návodu na etiketě; při výběru
přípravku je nutné zohlednit omezení, která
vyplývají z deklarovaných rizik pro člověka,
včely, vodní zdroje apod. podle konkrétního
stanoviště zamýšleného použití. Termín: aktuálně podle ověření výskytu mšice
Zlepšení vitality stromů
- vyrovnávací závlaha je základním opatřením,
zejména na stanovištích dlouhodobě zatížených vodním a teplotním stresem.Termín:
průběžně podle aktuálního počasí
Podpora růstu letorostů
- biologický preparát Bioalgeen S90 v koncentraci 1:100; aplikovat postřikem rovnoměrně
po celé ploše koruny, opakovaně 3× cca 10
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dní; první aplikaci provést v době, kdy prorostou letorosty ven z pupenů; postřik je vhodné provádět za podmračeného počasí nebo
navečer, aby mohly být účinné látky ihned
přijímány rostlinou, následné srážky 4–6 hod.
po postřiku podporují účinnost přípravku;
termín: aktuálně a další postřiky v uvedeném
intervalu
Podpora vyzrání letorostů a zvýšení odolnosti v zimním období
- jednorázová zálivka, nebo postřik kombinovaným hnojivem obsahujícím P a K podle
návodu (např. Ekolist PK-1, PK-Sol apod.); termín: přelom září – říjen 2015
Podpora rozvoje kořenové soustavy a
zvýšení sorpční schopnosti kořenů
- vytvoření symbiotické vazby pomocí inokulace mykorhizními houbami; aplikovat
přípravek ECTOVIT; jeden den před aplikací
rovnoměrně prolít celou kořenovou zónu
(to je pomyslný kruh jakoby půdorys koruny
stromu + cca 1,5 m), nebo využít den po dešti;
vodu aplikovat postupně pomalu po částech
podle schopnosti vsakování,aby se půda dobře
promokřila, ale nevytvořit zabahnění; aplikaci
přípravku provést nejlépe navečer anebo za
podmračeného počasí; obě složky přípravku
- suchou (A) i tekutou (B) rozmíchat podle
návodu [příklad: 300g balení = 100g (A) + 5
litrů vody + 200g (B) vznikne kašovitá hmota];
v prostoru kořenové zóny opatrně vytvořit
(nejlépe špičatou kovovou tyčí) pomyslnou síť
cca 20–30 jamek cca 20–40 cm hlubokých, jak
to půjde a snažit se vyhýbat zvláště silnějším
kořenům; jamky dělat s nejvyšší opatrností
tak, aby nebyly kořeny poškozeny; každou
jamku naplnit připravenou kašovitou hmotou
ECTOVIT a povrch jamky zasypat cca 5cm
vrstvou kompostu nebo zahradnického substrátu; po aplikaci rovnoměrně a přiměřeně
(podle počasí) zalít celou ošetřenou zónu;
zálivku podle možností opakovat v pravidelných intervalech podle počasí tak, aby půda
nevyschla, ale ani nebyla přemokřená; pozn. kořenům listnatých stromů přípravek nevadí,
ale ani se na nich neuchytí; termín: aktuálně
Ing. Josef Mertelík, CSc.
vedoucí odboru fytoenergetiky a biodiverzity
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ, v.v.i.)
Květnové náměstí 391
252 43 Pruhonice
tel. +420 296 528 294
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Aktuality ze správního odboru
Správní odbor Městského úřadu Černošice
vykonává na úseku evidence obyvatel a
dopravních evidencí velké množství činností, které jsou pro občany službou a
zároveň jsou vždy vymezeny příslušnými
zákony.
Pokud je zákonodárný proces naplněn, zákon
je přijat a zveřejněn ve Sbírce zákonů, ovlivní
tyto zákonné změny samozřejmě činnost
našeho úřadu a občanům často vznikají nová
práva nebo povinnosti, které s sebou mohou
přinést například i nezbytnou návštěvu našeho úřadu. Nové skutečnosti si vyžadují také
nové informace. Princip naší práce je založen
na otevřenosti a vstřícnosti vůči občanům.
Snažíme se posílit informovanost občanů,
proto jsme jedním z mála úřadů, který má na
pracovišti informační kancelář, kde mohou
občané získat potřebné informace k vyřízení
svých záležitostí nebo k postupům v rámci
jednotlivých agend, jež pod správní odbor
spadají. Občané si mohou zkrátit čekání či
zpříjemnit návštěvu občerstvením se vodou
z aquamatu, která je samozřejmě zdarma a
dále je možné využít například dětský koutek.
Dále také rozšiřujeme možnosti, jak mohou
občané uhradit správní poplatky za jednotlivé úkony. V nejbližší době bude instalován
a zprovozněn automat na úhradu těchto
poplatků. Klienti doposud využívají hotovostní a bezhotovostní platby na pokladně.
Co u nás můžete vyřídit?
Jednotlivá oddělení vykonávají pro naše klienty z celého správního obvodu vše, co je spojené s evidencí vozidel, evidencí řidičů, další
útvar zastává agendu matrik, evidence obyvatel a funguje jako kontaktní místo veřejné
správy CZECHPOINT. Na oddělení osobních dokladů si klienti mohou vyřídit veškeré
záležitosti související s osobními doklady, tzn.
občanskými průkazy a cestovními doklady.
Specifické situace, které zpravidla občané
potřebují řešit a další náležitosti potřebné
k jejich řešení, jsou popsány na našich webových stránkách města Černošice www.
mestocernosice.cz.

Co nás provází dnes a co nás čeká v
příštím roce?
Na úseku evidence vozidel je od 1. 1. 2015
platná novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která s sebou přinesla několik zásadních změn. Některé změny jsou platné od 1.
1. 2015, další nás čekají od 1. 1. 2016. Občané
se dočkají například možnosti získat registrační značku na přání. Mimo jiné došlo ke
zjednodušení administrativy spojené s převodem vozidla. Do roku 2015 bylo nezbytné zajistit odhlášení z původního vlastníka a teprve
následně jeho přihlášení dle sídla či bydliště
budoucího provozovatele.V případě převodu
mezi kraji bylo nutné navštívit dva registry.
Vyplnit žádosti a provést jednotlivé úkony
odděleně, tj. danou věc řešili, jak prodávající,
tak kupující nebo bylo možné někoho zplnomocnit. V praxi to vedlo k tomu, že celá
řada vozidel zůstala v tzv. polopřevodu bez
jakékoliv sankce. To se změnilo. Novela se
řídí pravidlem „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna žádost a tím pádem jeden
úkon. Záleží přitom na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Buď mohou jít na
úřad společně, jeden může zmocnit druhého,
nebo mohou oba zmocnit třetí osobu. K
zápisu změny vlastníka nebo provozovatele
vozidla a k vydání nových dokladů následně
dojde na jednom úřadě na základě jedné žádosti. K převodu vozidla na registru vozidel
musí dojít do 10 pracovních dní od převodu
vlastnického práva. Tímto se zcela ruší tzv.
odhlášení vozidla. Od 1. 7. 2015 již vozidla v
polopřevodu neexistují, protože pokud nebyla přihlášena do 30. 6. 2015, došlo k jejich
zániku a vozidla nesmí na silnici. Oddělení evidence vozidel a řidičů Praha – západ, tedy
správní obvod města Černošice evidovalo
před 30. 6. 2015 přes 10.000 vozidel v tzv.
polopřevodu, proto s ohledem na zvýšený
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zájem klientů o registraci uvedených vozidel
vyšlo vstříc občanům a prodloužilo úřední
hodiny.
Na úseku evidence obyvatel očekáváme
také změny v legislativě, které jsou ovšem v
současné době pouze ve fázi přípravy věcného
záměru zákona.Tento nový zákon by měl mít
řadu výhod pro obce i občany. Výhodami by
měly být spravedlivější rozdělení státního
příspěvku na výkon přenesené působnosti
obcím, efektivnější a férové vybírání místních
poplatků vůči občanům nebo přesnější údaje pro krizové, povodňové a evakuační plány.
Příkladem výhod pro občany bude například
skutečnost, že vlastník nemovitosti či jiná
oprávněná osoba musí občanovi umožnit přihlásit se k trvalému pobytu podle skutečného
místa pobytu a fakt, že se mohou přihlásit
do nebytového prostoru. Třeba do ateliéru.
Znovu je však potřeba zdůraznit, že se jedná
pouze o věcný návrh zákona a nemusí projít
úspěšně celým legislativním procesem.
Oddělení osobních dokladů zaznamenává
pravidelný nárůst svých činností v měsících
květen až srpen zejména v oblasti přijímání
žádostí o občanské průkazy a primárně o cestovní pasy v souvislosti s cestováním občanů
do zahraničí. Zároveň je rostoucí trend žádostí podpořen i hromadnou výměnou
občanských průkazů, kterým v letošním roce
končí platnost po deseti letech. Žádosti o
cestovní pasy občané podávají u příslušného
úřadu v místě svého trvalého pobytu. Z hlediska místní příslušnosti úřadu mají občané
širší možnosti u žádostí o občanský průkaz,
které nejsou vázány trvalým pobytem občana, ale je možné žádosti vyřizovat na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností
v rámci celé České republiky.
Mgr. Ing. Stanislav Herman,
vedoucí správního odboru
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Nabídka pomoci
Sociální poradenství a sociální práce
působnosti ORP Černošice
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Kde ?
Na Městském úřadu v Černošicích, nebo
v Praze, Podskalské 19, event. po dohodě v
místě bydliště nebo na sjednaném místě.
Kdy ?
V úředních hodinách nebo dle dohody s
klienty, dle jejich možností a situace.
Kdo ?
Mgr. Jaroslava Krčilová – Černošicko
Bc. Jana Blehová - Roztocko, Mníšecko, Hostivicko
Dagmar Vosyková – Jílovsko, Jesenicko
Mikuláš Fečo – sociální kurátor - vězeňství,
bezdomovectví
Možná témata ?
Nepříznivá sociální situace, sociální vyloučení,
zdravotní postižení, nezaměstnanost, seniorská problematika, vězeňství, nepojistné sociální dávky, pomůcky a průkazy pro zdravotně
postižené, omezení svéprávnosti, návykové
látky, parkovací průkazy, sociální bydlení atd.
Kde ještě najdete sociální pracovnici ?
Dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi poskytují sociální práci i pověřené

úřady, konkrétně: Hostivice, Roztoky u Prahy,
Jesenice, Mníšek pod Brdy – pouze základní
poradenství
Kontakty - MěÚ Černošice
Jaroslava Krčilová, tel: 221 982 529,
email: jaroslava.krcilova@mestocernosice.cz
Jana Blehová, tel.: 221 982 249,
email: jana.blehova@mestocernosice.cz
Dagmar Vosyková, tel.: 221 982 222,
email: dagmar.vosykova@mestocernosice.cz
Mikuláš Fečo, tel.: 221 982 208,
email: mikulas.feco@mestocernosice.cz

Kontakty - ostatní obce
Hostivice:
Pavla Moravcová - tel.: 222 397 139
Roztoky
Milena Kocourková, tel.: 220 400229,
Miroslava Kalinová, tel.: 220 400 228
Jesenice:
Jarmila Červenková, tel.: 241 021 723
Mníšek pod Brdy
Jiřina Romová, tel.: 318 541 931

zahraničí JKM poskytuje informace v angličtině
i podnikatelům – občanům EU, kteří chtějí
naopak zahájit podnikání v ČR.

antem projektu JKM v České republice. Zpracování odpovědi trvá maximálně týden, záleží
na složitosti konkrétního případu.

Podnikatel nemusí být vždy živnostník
JKM dále slouží jako kontaktní místo pro
tuzemské podnikatele, kteří se rozhodli působit v některé z mnoha oblastí služeb, pro jejichž výkon nelze získat oprávnění na živnostenských úřadech. Chcete například působit
jako daňový poradce, auditor, autorizovaný architekt nebo inženýr, chcete vyrábět elektřinu
nebo si zřídit soukromé zdravotnické zařízení?
JKM nasměruje Vaše kroky správným směrem
- zprostředkuje Vám podmínky pro získání
oprávnění, předá Vám potřebné formuláře a
v případě Vašeho zájmu je doručí příslušným
správním orgánům.

Jednotné kontaktní místo
e-mail: jkm@mestocernosice.cz
tel.: 221 982 210, 221 982 272

Poradenství při podnikání
Jednotné kontaktní místo (JKM) Černošice
poskytuje své služby již šestým rokem při
živnostenském úřadu Městského úřadu
Černošice v Podskalské ulici v Praze.Vzniklo
jako informační centrum pro podnikatele v
souvislosti s uzákoněním volného pohybu
služeb v rámci Evropské unie.
Získejte ucelené informace, jak začít s podnikáním
Jednotné kontaktní místo poskytuje především
informace nezbytné pro získání oprávnění k
poskytování služby (podnikání), mezi které patří
zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje
správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti, obecné informace o požadavcích
týkajících se získání oprávnění k poskytování
služby v jiných členských státech, obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení
sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem
služby, nebo mezi poskytovateli služby. Dále
poskytuje obecné informace o požadavcích
týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech, kontaktní údaje sdružení nebo
jiných právnických osob, včetně Evropské sítě
spotřebitelských středisek, která mohou poskytovatelům nebo příjemcům služeb poskytovat
praktickou pomoc.
JKM a podnikání v ČR
Vedle služeb pro podnikatele směřujících do

Jak probíhá spolupráce podnikatele a JKM?
Ačkoliv podnikatel může přijít osobně na
pracoviště JKM, většina dotazů je pokládána
e-mailem nebo telefonicky. Pracovník JKM
v první fázi analyzuje, o jaký typ poskytování
služeb se jedná a zjistí informace o dané profesi v konkrétní zemi. Poté zpracuje písemný
projekt postupných kroků, které vedou k hladkému poskytnutí služby v zahraničí. K získání
informací pracovníci JKM využívají svých kontaktů v celoevropské síti JKM, čerpají z internetových databází a zároveň využívají podpory
Ministerstva průmyslu a obchodu, který je gar-

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
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