Bulletin
pro obce správního obvodu ORP Černošice
Novela zákona o podmínkách
provozu na pozemních
komunikacích č. 56/2001 Sb
I letos zákonodárci nachystali změny, které
se promítnou do agendy registru vozidel, respektive do práce pracovníků úřadu. Věříme,
že tyto změny občané ocení. Zákonné změny
proběhly v rámci novely zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
č. 56/2001 Sb, která nabyla účinnosti 1. 6.
2017.
Pojďme se podívat na ty nejzásadnější změny.
Možnost navštívit registr vozidel v místě,
které vlastníkovi auta nejvíce vyhovuje.
Změnu vlastníka, odhlášení či vyřazení vozidla je možné provést na jakémkoliv úřadě
obce s rozšířenou působností, bez ohledu na
to, zda tam má žadatel místní příslušnost.
Novela se zabývá i nedovolenými úpravami
vozidel. Např. při odstranění filtru pevných
částic z dieselového motoru musí autoservis
povinně písemně upozornit provozovatele,
že vozidlo tím ztrácí technickou způsobilost
k provozu. Upozornění na nezpůsobilost
k provozu musí být i součástí inzerátů.
Další novinka se vztahuje k protokolu o evidenční kontrole. Evidenční kontrolu je
nutné absolvovat před přihlášením ojetého
vozidla do evidence, tj. v případě, že dochází ke změně provozovatele nebo vlastníka,
který je zároveň provozovatelem vozidla.
Evidenční kontrola má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu
a v osvědčení o registraci vozidla (resp. malého technického průkazu), popř. v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, které
nepodléhá registraci. Při této kontrole není
prověřován pouze VIN vozidla, jak se mnozí
majitelé domnívají, ale provádí se i další úkony. Evidenční kontrola motorového vozidla je
kontrola prováděná stanicí technické kontroly (STK). Tuto kontrolu lze absolvovat v rámci
celé ČR bez ohledu na místo registrace vozidla. Novinkou, která se vztahuje k protokolu
o evidenční kontrole, je prodloužení jeho

platnosti od data vystavení. Tato platnost je
prodloužená z původních 14 dnů na 30.
Stanislav Herman,
odbor občansko správních
a dopravně správních činností

Příslušnost stavebních záměrů
pod stavební úřad MěÚ
Černošice ve vztahu k EIA
Náš stavební úřad se v poslední době setkal
s drobnými nejasnostmi týkajícími se příslušnosti stavebních úřadů u stavebních záměrů,
u nichž je pravděpodobné, že budou posuzovány podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (tzv.
EIA). Proto zde uvádíme malou rekapitulaci
pravidel, podle kterých je příslušnost stavebních úřadů v záměrech s EIA nastavena.
Podle ustanovení § 13 odst. 8 stavebního
zákona je stavební úřad obce s rozšířenou
působností (MěÚ Černošice) v prvním stupni
příslušný k vedení řízení, které je navazujícím řízením podle zákona EIA. Navazujícím
řízením ve smyslu § 3 písm. g) novely zákona
EIA je každé řízení podle stavebního zákona
a jiných zvláštních předpisů, kterým se vydává rozhodnutí o umístění nebo provedení záměru, k němuž bylo vydáno závazné stanovisko o posuzování vlivů na životní prostředí,
tzv. velká EIA.
Příslušnost podle § 13 odst. 8 SZ se však nevztahuje na ty fáze přípravy záměrů, při nichž
se zatím jen zjišťuje, zda budou posuzovány
v celém procesu EIA či nikoliv. Jde např. o vydání stanoviska o souladu záměru s ÚPD pro
potřeby oznámení záměru podle zákona
100/2001 Sb., nebo vydání územně plánovací informace v období před vydáním závazného stanoviska EIA. V této fázi ještě není
zřejmé, zda bude konkrétní záměr skutečně
muset projít celým procesem EIA, na jehož
konci získá závazné stanovisko. Do doby vydání tohoto závazného stanoviska je věcně
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i místně příslušným stavební úřad, do jehož
správní obvodu dotčené území patří.
Dovolujeme si upozornit pracovníky místních stavebních úřadů, že součástí kontroly
úplnosti žádosti o vydání rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení), souhlasu,
nebo i územně plánovací informace podle
stavebního zákona je také nutnost posoudit, zda záměr svým charakterem nespadá
do některé z kategorií uvedených v příloze
č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., tj. zda podléhá
zjišťovacímu řízení nebo přímo posouzení
vlivu záměru na životní prostředí. Takový
záměr pak bude vyžadovat minimálně oznámení záměru podle zákona EIA a je nutné
žadatele na danou skutečnost zřetelně
upozornit a poučit ho o povinnosti projednání záměru s krajským úřadem, odborem
životního prostředí a zemědělství jako dotčeným orgánem pro posuzování vlivů na
životní prostředí. Dále je potřeba stavebníka
informovat, že stavebním úřadem příslušným pro navazující řízení následující po procesu EIA, tj. včetně navazující územní řízení
není stavební úřad podle místa stavby, nýbrž
stavební úřad MěÚ Černošice.
Od 1. 1. 2018 bude účinná novela stavebního
zákona, která zavádí nové typy řízení u stavebních úřadů, avšak výše popsaný princip
příslušnosti stavebních úřadů pro záměry
podléhající řízení EIA zůstává zachován.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vzájemnou spolupráci!
Petra Pelešková,
odbor stavební úřad

Územní studie krajiny
správního obvodu ORP
Černošice
Úřad územního plánování se rozhodl využít
podpory z Integrovaného regionálního operačního programu a pořídit Územní studii
krajiny správního obvodu ORP Černošice.
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Cílem pořízení územní studie je vytvořit
odborný komplexní dokument umožňující
koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území. Územní
studie by se měla stát jedním ze základních
podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost orgánů územního plánování, orgánů
ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších
orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. Územní studie bude řešit krajinu podrobně ve všech souvislostech. Jejím účelem
je stanovit koncepci využívání a uspořádání
krajiny na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Černošice.
Podrobně je obsah územní studie popsán
v Zadání územní studie, které je včetně harmonogramu zveřejněno na internetových
stránkách města Černošice (www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/).
Zpracovatelem územní studie bude Česká
zemědělská univerzita v Praze. Zpracování územní studie je rozděleno do pěti etap,
jejich součástí budou konzultace s obcemi,
dotčenými orgány, relevantními sdruženími
a veřejností. Zahájení prací na územní studii závisí na přidělení podpory z IROP, podle
předběžného harmonogramu by v září 2017
měl zpracovatel začít zpracovávat doplňující
průzkumy a rozbory a ukončení celého projektu se předpokládá v září 2019.
Úřad územního plánování uvítá aktivní
účast zástupců obcí, odborné veřejnosti,
sdružení zabývajících se ochranou přírody
a krajiny i široké veřejnosti při pořizování
Územní studie krajiny správního obvodu
ORP Černošice.
Pracovní setkání nad rozpracovanými doplňujícími průzkumy a rozbory předpokládáme na začátek příštího roku, o možnostech
zapojení budeme včas informovat.
Helena Ušiaková,
odbor územního plánování

Územní studie veřejných
prostranství
Územní studie veřejných prostranství může
být základem pro úpravy stávajících či návrh nových veřejných prostranství. Slouží
pro určení charakteru i náplně jednotlivých
veřejných prostranství a může být využita
i pro práci s celým systémem veřejných prostranství v sídle. V procesu jejího pořizování
se nabízí příležitost k zapojení veřejnosti do
plánování města v problematice, ke které

mají lidé nejblíže, jelikož veřejná prostranství
denně užívají.
Všechny obce ve správním obvodu ORP Černošice měly možnost prostřednictvím úřadu
územního plánování pořídit územní studii
veřejných prostranství z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 9
Územní studie, kde až 85 % nákladů na zpracování studií může být hrazeno z podpory
poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % podpory ze státního rozpočtu.
Lhůta pro podání žádostí o podporu byla do
4. 7. 2017. Příjemci podpory jsou obce s rozšířenou působností, územní studie mohou
řešit lokality v rámci celého území správního
obvodu obce s rozšířenou působností. Aby
byly územní studie veřejných prostranství
podpořeny z IROP, musí být jejich řešení
z převažující části zaměřeno na veřejná prostranství. Možnost pořídit územní studii veřejných prostranství využilo město Roztoky,
město Černošice a obec Čisovice.
Helena Ušiaková

Změny v příslušnosti
k povolování staveb místních
komunikací
Oddělení dopravy a správy komunikací,
jako speciální stavební úřad pro komunikace, připomíná, že se od 17. 12. 2016 zákonem č. 370/2016 Sb., kterým se mění zákon
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
opravila příslušnost obecních silničních
správních úřadů k povolování staveb místních komunikací.
Vydávání stavebních povolení, souhlasů
s ohlášenou stavbou, kolaudačních souhlasů a dalších opatření podle ustanovení
stavebního zákona ke stavbám místních
komunikací se opět vrací podle § 40 odst.
4 zákona o pozemních komunikacích do
kompetence speciálního stavebního úřadu obce s rozšířenou působností. K vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám a jejich změnám povoleným silničními správní
úřady obcí I. a II. typu v období od 1. 1. 2016
do 17. 12. 2016, které nejsou schválené do
užívání, je rovněž zase příslušný speciální
stavební úřad ORP Černošice.
Žádáme proto obce ve správním obvodu
ORP Černošice, aby odbor stavební úřad,
odd. dopravy a správy komunikací informovaly o všech opatřeních vydaných silničními
správními úřady podle stavebního zákona
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a týkajících se místních komunikací (zejména stavební povolení, souhlasy s ohlášenou
stavbou, změny staveb, kolaudační souhlasy
ad.), která v tomto období vydaly. Žádáme
rovněž o zaslání kopií všech takto vydaných
povolení a souhlasů do evidence staveb komunikací ve správním obvodu ORP Černošice. Doklady ke stavbám je možné zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky.
Děkujeme.
Za oddělení dopravy a správy komunikací
Petra Pelešková

Novela stavebního zákona
Na konci července 2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna velká novela stavebního
zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), která nabývá
účinnosti 1. 1. 2018. Novela přináší zjednodušení změn územně plánovací dokumentace,
zkrácení lhůty pro napadení územního plánu, prodloužení lhůty pro zpracování nových
územních plánů do roku 2022, zjednodušené postupy a společná řízení při povolování
staveb, přenos pravomocí na speciální stavební úřady, změna okruhu účastníků řízení
- vyloučení spolků, změna v posuzování souladu s územním plánem nově úřadem územního plánování, vrací se kolaudační řízení.
Vzhledem velkému rozsahu změn vás bude
odbor územního plánování a stavební úřad
informovat podrobněji v průběhu podzimu
letošního roku.
Helena Ušiaková a Petra Pelešková

Informace o dotačních výzvách
Ve vztahu k některým dotačním výzvám jsou
Černošice, jakožto obec s rozšířenou působností, kontaktním bodem pro komunikaci
s dalšími obcemi ve správním obvodu. Z tohoto titulu jsou vám distribuovány informace obdržené např. v rámci dotačních výzev
Integrovaných teritoriálních investic (ITI)
Pražské metropolitní oblasti. V případě, že
chcete, aby informace byly zasílány na jinou
emailovou adresu než doposud, nebo v případě změny ve vašich kontaktech, napište,
prosím, na mail monika.formackova@mestocernosice.cz, aby bylo zajištěno bezproblémové předávání těchto informací.
Monika Formáčková,
projektová manažerka
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Komunitní plán sociálních
a návazných služeb
V loňském roce jsme si začali pohrávat s myšlenkou, že vytvoříme Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro celé ORP Černošice (dále jako KPSNS). Součástí plánu bude
mj. interaktivní adresář tříděný dle životních
situací, který bude moci být využíván při poradenství občanům, a využijí ho i samotní občané našich obcí. Zároveň si myslíme, že při
jeho tvorbě máme možnost nastavit dobrou
spolupráci a efektivní komunikaci mezi obcemi a ostatními aktéry v sociální oblasti.
Potřebu vytvoření tohoto plánu pro celé ORP
vidíme i z požadavků našeho kraje, resp. krajského úřadu, a v neustále se zvyšujícím tlaku
na zajištění dobré spolupráce a kofinancování
služeb ze strany obcí. Pokud se totiž sociální
služba chce zařadit do sítě kraje, nebo svou
kapacitu v síti upravit, musíme jako ORP sdělit
kraji, zda službu potřebujeme a zda je v souladu s naším komunitním plánem, který bohužel
dosud neexistuje. Zároveň je povinností jednotlivých obcí mapovat potřeby obyvatel.

Aktuální stav dokumentu
V lednu 2017 jsme podali žádost o dotaci na
tvorbu plánu z ESF ČR ve výši 1.061.574 Kč, žádost nám byla schválena a na projektu by se
mělo začít pracovat na podzim 2017. Uzavřeli
jsme také 3 memoranda o spolupráci s MAS
Dolnobřežansko, MAS Brdy-Vltava a MAS Říčansko. V dubnu 2017 jsme připomínkovali
krajskou síť sociálních služeb na rok 2018.
V současné době tvoříme jednotlivé pracovní
skupiny a chtěli bychom uspořádat jejich první setkání letos na podzim. Také bychom rádi
uspořádali schůzku, kde by byli zástupci obcí,
kteří o zapojení do plánování mají zájem.
Naší představou je utvořit 4 pracovní skupiny: Senioři, Osoby se zdravotním postižením,
Rodiny s dětmi, Osoby ohrožené sociálním
vyloučením. V každé skupině budou zástupci
z řad občanů, vedení obcí, služeb a odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Černošice.
Především potřebujeme najít zástupce z řad
obcí i občanů do skupin Rodiny s dětmi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Postupně
jednáme s jednotlivými poskytovali služeb,

Novinky v agendách evidence
řidičů a vozidel

Konec platnosti více než 800
tisíc řidičských průkazů

Dříve odbor správní, nyní odbor občansko
správních a dopravně správních činností
Městského úřadu Černošice (s pracovištěm
v Podskalské 19, Praha 2) zabezpečuje agendy matrik, evidence obyvatel, občanských
průkazů, cestovních dokladů, evidence vozidel, řidičů a agendy autoškol.

V roce 2017 postupně dojde k vypršení platnosti více než 800 tisíc řidičských průkazů
v celé České republice. Jedná se o průkazy,
které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let. V tomto roce bylo vydáno
nejvíce řidičských průkazů v historii. Městský úřad Černošice, který zajišťuje správní
činnosti pro téměř 140 000 občanů okresu
Praha-západ, očekává výměnu téměř 10
000 řidičských průkazů v důsledku vypršení jejich platnosti. Těmi nejsilnějšími měsíci
jsou červenec, srpen, říjen a závěr roku, kdy
se k ostatní přepážkové činnosti přidá až o 1
200 žádostí více k vyřízení v jednom měsíci.
I přesto, že máme zejména na tyto kritické
měsíce připravená mimořádná opatření,
lze očekávat prodloužení standardní čekací
doby na přepážkových pracovištích.

Co se však nemění, je, že stále dbáme na
principy fungování našeho úřadu, kterými
jsou otevřenost a vstřícnost vůči občanům,
posilujeme také jejich informovanost. I letos
jsme vybrali několik zásadních skutečností,
na které bychom naše občany rádi upozornili, neboť mohou ovlivnit jejich návštěvu na
úřadu při řešení svých záležitostí. Nabízíme
tedy možnost otisknout informace z následujícího článku ve Vašem místním zpravodaji, či je jinými kanály předat občanům.
Navštívíte-li náš úřad z níže uvedených nebo
jiných důvodů, neváhejte využít naši informační kancelář, kde Vám kolegyně sdělí vše
potřebné.
Stanislav Herman

Výměnu lze provést již 3 měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je zcela
bezplatná. Lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dní, o výměnu lze požádat
také ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních
dnů. Toto expresní vydání je zpoplatněno
částkou 500 Kč. K vydání nového řidičského
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kdy všichni dosud oslovení mají zájem se
účastnit. Zároveň probíhá příprava vstupních
materiálů, které poslouží jako podklady pro
pracovní skupiny.
Jak se zapojit
Oslovili jsme všech našich 79 obcí, zda mají
zájem se do tvorby KPSNS zapojit. O zapojení v různé míře stojí 45 obcí, čehož si velice
vážíme. Jen 8 obcí se zapojit nechtělo - buď
z důvodu nedostatečné kapacity nebo jiných
aktuálních priorit. Zbylé obce se nevyjádřily.
Pokud jste jednou z nich, ještě stále je možné se do projektu zapojit. V takovém případě,
nebo pokud máte k této problematice jakékoliv dotazy, se na mne neváhejte obrátit –
email: jana.blehova@mestocernosice.cz, tel. č.:
221 982 249.
Jana Blehová,
koordinátora komunitního plánování

průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou
působností (podle místa trvalého pobytu
řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz. Pro občany
s trvalým pobytem v okresu Praha-západ je
příslušným úřadem pracoviště Podskalská
19, Praha 2.
Rozhodnete-li se přijít na černošický úřad,
jsme tu pro Vás každý den. V pondělí a ve
středu od 8 do 17 hodin a v úterý, ve čtvrtek
a v pátek od 8 do 12 hodin. Samozřejmostí je
také možnost využít rezervační systém přes
internetové stránky www.mestocernosice.
cz, kde se můžete objednat na konkrétní čas.
Pokud by byl klientem žádaný termín již zaplněn, je možné přijít kdykoliv v úřední hodiny.
Věnujeme se také klientům, kteří úřad navštíví bez objednání.
Stanislav Herman,
odbor občansko správních
a dopravně správních činností
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Jednotné kontaktní místo –
poradenství pro podnikatele
v rámci EU
Na živnostenském úřadu v Podskalské ulici
v Praze 2 najdete pracoviště označené logem
Jednotné kontaktní místo. Toto pracoviště
bylo zřízeno podle zákona o volném pohybu služeb a poskytuje poradenství zejména
podnikatelům, kteří zamýšlejí rozšířit své
podnikání z České republiky do jiné země Evropské unie, anebo z jiné země EU do České
republiky, a to jak formou příležitostného poskytování služeb, tak formou usazení.
Jednotné kontaktní místo (JKM) Černošice je
jedním z 15 JKM v České republice, která poskytují své služby od roku 2009. Síť JKM byla
vytvořena ve všech zemích EU a tato pracoviště vzájemně spolupracují. JKM byla zřízena
ve všech krajích České republiky, ale není zde
stanovena místní příslušnost, poradenství
poskytujeme každému tazateli bez ohledu
na jeho pobyt. Vedle „fyzického“ JKM existuje i „elektronické“ JKM, přístupné na portálu
Businessinfo.cz (http://www.businessinfo.cz/
cs/clanky/jednotna-kontaktni-mista-jkm-cr3092.html), jehož prostřednictvím lze položit
dotaz ze svého počítače.
JKM poskytuje informace pro získání oprávnění k poskytování služeb, zejména náležitosti žádostí a kontaktní údaje správních orgánů, obecné informace o poskytování služeb
v jiných členských státech EU, zejména o povolovacích orgánech, kvalifikačních předpokladech a obecných daňových pravidlech,
obecné informace o opravných prostředcích
proti rozhodnutí správních orgánů a o řešení sporů mezi poskytovatelem a příjemcem
služby nebo mezi poskytovateli služby. Dále
můžeme podat obecné informace o ochraně
spotřebitele, nasměrovat klienta na příslušné instituce a předat kontaktní údaje spolků
nebo jiných právnických osob, které mohou
poskytnout praktickou pomoc.

Od loňského roku se JKM stalo on-line centrem pro přístup k informacím o uznávání
odborných kvalifikací. V rámci této nové
funkce můžeme poskytnout:
•

S eznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace,
poplatcích, požadavcích na dokumenty
a jazykové znalosti

•

Informace o povinnosti předběžného
ohlášení a oprávnění příslušného orgánu
prověřit odbornou kvalifikaci před prvním
poskytnutím služby

•

S eznam profesí, pro něž existuje evropský
profesní průkaz a podmínky jeho získání

•

S eznam profesí, u nichž je uplatňována
předběžná kontrola kvalifikace

•

 ontaktní údaje příslušných správních orK
gánů a centra pomoci

žádost o uznání odborné kvalifikace pro poskytování služeb v České republice. JKM neprodleně předá žádost uznávacímu orgánu.
JKM poskytuje informace bezodkladně, jasně, srozumitelně, v českém či anglickém jazyce.
Budeme rádi, uveřejníte-li informaci o službách Jednotného kontaktního místa Černošice v místním tisku, či jiným způsobem
zprostředkujete nabídku našich služeb občanům.
Kontakty:
jkm@mestocernosice.cz
tel.: 221 982 210, 221 982 272
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jednotna-kontaktni-mista-jkm-cr-3092.html
Hana Vyhnalová,
odbor obecní živnostenský úřad

JKM je místo, jehož prostřednictvím lze vyřídit
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