ZpravodajÊMČÊPrahaÊNedvězí

BlížíÊseÊvolbyÊdoÊSenátuÊParlamentuÊČeskéÊrepubliky,Ê
doÊzastupitelstvaÊhlavníhoÊměstaÊPrahyÊ
aÊdoÊzastupitelstvaÊMěstskéÊčástiÊPrahaÊ–ÊNedvězí
KDY

pátekÊ
sobotaÊÊ

23.ÊzáříÊ2022Ê
24.ÊzáříÊ2022Ê

odÊ14.00Ê–Ê22.00ÊhodÊ
odÊ08.00Ê–Ê14.00ÊhodÊ

PřípadnéÊII.ÊkoloÊvolebÊdoÊSenátuÊ- pátekÊ30.9.2022ÊodÊ14.00Ê–Ê22.00ÊhodÊ
aÊsobotaÊ1.10.2022ÊodÊ08.00Ê–Ê14.00ÊhodÊ
KDE
VolebníÊmístnostÊjeÊv zasedacíÊmístnostiÊv 1.ÊpatřeÊúřaduÊMČ,ÊnaÊadreseÊ
ÚnorováÊ15/3,ÊPrahaÊ10Ê–ÊNedvězíÊuÊŘíčan.

VOLIČSKÉÊPRŮKAZY
OÊvoličskéÊprůkazyÊlzeÊpožádatÊpouzeÊproÊvolbyÊdoÊSenátuÊÊaÊtoÊveÊvolebnímÊobvoduÊč.Ê19,ÊkamÊpatříÊměstskéÊčástiÊPrahaÊ11,ÊPrahaÊ15,ÊPrahaÊ
22,ÊPrahaÊ–ÊBenice,ÊPrahaÊ–ÊDolníÊMěcholupy,ÊPrahaÊ–ÊKolovraty,ÊPrahaÊ
–ÊKrálovice,ÊPrahaÊ–ÊKřesliceÊaÊPrahaÊ–ÊNedvězí.
NEZBYTNÉÊDOKLADY
VoličÊpoÊpříchoduÊdoÊvolebníÊmístnostiÊprokážeÊokrskovéÊvolebníÊkomisiÊ
svouÊtotožnostÊaÊstátníÊobčanstvíÊČeskéÊrepublikyÊplatnýmÊobčanskýmÊ
průkazem,ÊneboÊplatnýmÊcestovním,ÊdiplomatickýmÊneboÊslužebnímÊpasemÊČeskéÊrepublikyÊaneboÊcestovnímÊprůkazem.Ê

KOMUNÁLNÍ VOLBY
DoÊletošníchÊkomunálníchÊvolebÊpodánaÊjednaÊkandidátníÊlistinaÊ
„SdruženíÊnezávislýchÊkandidátůÊNedvězí.“.

DovolteÊnámÊmaléÊohlédnutíÊzaÊminulýmÊobdobím:
NováÊopěrnáÊzeďÊvÊuliciÊRokytnáÊnahradilaÊletitouÊstavbuÊvÊhavarijnímÊ
stavu.ÊPodařiloÊseÊrekonstruovatÊzasedacíÊmístnostÊúřaduÊaÊvytvořitÊzdeÊ
důstojnéÊmístoÊproÊsetkáváníÊaÊproÊMístníÊknihovnu,ÊkteráÊseÊvÊnovémÊ
prostoruÊmohlaÊmírněÊrozrůst.ÊProběhlaÊrekonstrukceÊchátrajícíÊpamátkověÊchráněnéÊtrafostanice,ÊkteráÊjíÊvrátilaÊstřechuÊvÊjejíÊpůvodníÊpodobě.Ê
RozsáhlýmÊpočinemÊjeÊobnovaÊpolníchÊcestÊvÊjejichÊhistorickýchÊliniíchÊaÊ
vÊúsecích,ÊkdeÊšířeÊpozemkůÊdovoluje,ÊjsouÊpostupněÊsázenyÊstromy.ÊSoučástíÊobnovyÊjeÊiÊovocnýÊsadÊuÊuliceÊMálkovská.ÊStáleÊnásÊčekáÊhodněÊpráce,ÊaleÊjižÊnyníÊlzeÊbezpečně,ÊmimoÊfrekventovanéÊvozovky,ÊdojítÊdoÊŘíčanÊčiÊKrálovic.ÊVelkouÊradostÊnámÊděláÊrekultivovanáÊoblastÊVÊJordánkuÊ
aÊmomentálněÊjeÊzpracovávánÊprojektÊnaÊvybudováníÊpřírodníhoÊbiotopu.
PrůběžněÊdoplňujemeÊlavičkyÊaÊodpadkovéÊkošeÊaÊběhemÊ2ÊročníkůÊakceÊ
„UkliďmeÊČesko“ÊjsmeÊspolečněÊsÊobyvateliÊNedvězíÊvyčistiliÊkorytoÊříčkyÊRokytkyÊaÊodstraniliÊčernéÊskládkyÊvÊcelémÊkatastruÊobce.
ObyvatelůmÊjsouÊkÊdispoziciÊpřiÊprocházkáchÊobcíÊ4ÊstudnyÊsÊručnímiÊ
pumpamiÊnapř.ÊkÊumytíÊrukou,ÊcelkemÊjsmeÊrevitalizovaliÊ11Êstudní.
VÊbudověÊúřaduÊvzniklÊsÊmenšímÊzpožděnímÊprostorÊproÊmalouÊprodejnuÊ
potravinÊaÊmomentálněÊhledámeÊvhodnéhoÊnájemce,ÊdržmeÊsiÊpalce.
ProjektÊvybudováníÊslužebnyÊMěstskéÊpolicieÊvyžadujeÊfinančníÊspolupráciÊMagistrátu,ÊvšeÊjeÊpřipravenoÊkÊmožnémuÊzahájení.Ê
ProbíhajíÊprojektovéÊpráceÊnaÊrekonstrukciÊvozovekÊaÊchodníků,ÊzměnaÊ
územníhoÊplánuÊareáluÊMejto,ÊveÊvýroběÊjeÊkomunálníÊtraktorÊsÊbohatýmÊ
příslušenstvím,ÊrenovujemeÊPamátníkÊpadlým,Ê…Ê
BěhemÊposledníchÊčtyřÊletÊseÊnámÊpodařiloÊuskutečnitÊpárÊprojektů,Êkteré,Ê
doufáme,ÊpřispívajíÊkÊpříjemnémuÊaÊbezpečnémuÊživotuÊvÊNedvězíÊaÊ
spoustaÊpráceÊjeÊpředÊnámi.ÊVelmiÊděkujemeÊvámÊvšem,ÊkteříÊseÊnaÊrozvojiÊobceÊaÊspolečenskémÊvyžitíÊpodílíteÊaÊtěšímeÊseÊnaÊdalšíÊspolupráci.

CO JE NOVÉHO
VÊčervnuÊbylaÊdokončenaÊrevitalizaceÊ11ÊstudníÊvÊkatastruÊ
Nedvězí.ÊVodaÊveÊstudníchÊjeÊ
pouzeÊužitková,ÊaleÊdleÊvyjádřeníÊstudnařůÊvelmiÊkvalitní.Ê
ČtyřiÊstudnyÊjsouÊosazenyÊručnímiÊpumpamiÊaÊmohouÊbýtÊ
bezÊobavÊvyužíványÊkÊumytíÊ
rukou,ÊosvěženíÊčiÊproÊnapitíÊ
psů.
PokudÊzjistíteÊnějakéÊpoškození,Êprosíme,ÊinformujteÊzaměstnanceÊúřaduÊMČ.
CelkovéÊnákladyÊtétoÊakceÊjsouÊ
592.358,-ÊKč,ÊpřičemžÊMHMPÊ
námÊposkytlÊúčelovouÊdotaciÊveÊ
výšiÊ560Êtis.ÊKč.

VÊrámciÊveřejnéhoÊprojednáváníÊnávrhuÊMetropolitníhoÊplánuÊpodalaÊměstskáÊčástÊPrahaÊ-ÊNedvězíÊcelkemÊ11ÊzásadníchÊpřipomínek:
· ZachováníÊúzemníÊrezervyÊtak,ÊjakÊjeÊstanovenaÊvÊplatnémÊúzem.Êplánu
· ZaneseníÊ„zelenýchÊpásů“ÊpodélÊstavbyÊpražskéhoÊokruhuÊ
· StanoveníÊlokalityÊproÊobčanskouÊaÊkomerčníÊvybavenostÊvÊcentruÊobce
· PřičleněníÊplochyÊVÊJordánkuÊkÊnezastavitelnéÊpřírodníÊlokalitěÊRokytka
· Požadavek,ÊabyÊMPÊumožňovalÊregulovatÊmaximálníÊpřípustnéÊintenzityÊ
využitíÊodpovídajícíÊkódůmÊmíryÊvyužitíÊúzemíÊAÊaÊBÊplatnéhoÊÚP
· PodporaÊzměnyÊúzemníhoÊplánuÊAreáluÊMejtoÊnaÊlokalituÊsÊobčanskouÊÊÊÊ
aÊveřejnouÊvybavenostíÊsÊrozmezímÊpodlažnostiÊ3ÊNP.
· VymezeníÊpěšíÊprostupnostiÊmeziÊNedvězímÊaÊKrálovicemi.
· VymezeníÊpěšíÊprostupnostiÊmeziÊNedvězímÊaÊulicíÊPodÊBahnivkou/
Říčany.
· VýškováÊregulaceÊ3ÊNPÊvÊmístěÊplánovanéhoÊbytovéhoÊdomuÊuÊúřadu.

PodrobnéÊinformaceÊnaÊvyžádáníÊvÊpodatelněÊúřadu.

CO JE NOVÉHO
FirmaÊKamenosochařstvíÊaÊrestaurátorstvíÊPánek,Ês.r.o.ÊzahájilaÊrevitalizaceÊpamátníkuÊobětemÊ1.ÊsvětovéÊválkyÊvÊuliciÊBřízova.ÊDokončeníÊseÊpředpokládáÊdoÊkonceÊříjnaÊtak,ÊabyÊ11.ÊlistopaduÊmohlo,ÊjakoÊvÊuplynulýchÊ2Ê
letech,ÊproběhnoutÊuctěníÊpamátkyÊpadlýchÊvojákůÊaÊveteránů.ÊNaplánujteÊ
siÊprocházkuÊulicíÊBřízova.

ZastupitelstvoÊhl.ÊměstaÊPrahyÊschváliloÊ24.2.ÊúčelovouÊfinančníÊdotaciÊnaÊ
pořízeníÊkomunálníhoÊtraktoruÊsÊpříslušenstvímÊveÊvýšiÊ1.431.000,-ÊKč.ÊVeÊ
výběrovémÊřízeníÊzvítězilaÊspolečnostÊÊSTROMÊPRAHAÊa.s..ÊDoÊkonceÊ
listopaduÊnámÊbudeÊdodánÊkomunálníÊtraktorÊJohnÊDeereÊ2026RÊvčetněÊ
zadníÊradlice,Êzametače,Ênávěsu,ÊnádržeÊnaÊvoduÊaÊžacíhoÊústrojíÊÊzaÊcelkovouÊcenuÊ1.479.830,-ÊKč.ÊDíkyÊtomutoÊvybaveníÊpokryjemeÊvětšinuÊvykonávanýchÊčinnostíÊspojenýchÊsÊúdržbouÊobce.Ê

VÊsrpnuÊbylaÊdokončenaÊvestavbaÊprodejnyÊpotravinÊvÊbudověÊúřadu,ÊvýraznéÊzpožděníÊbyloÊzpůsobenoÊproblémyÊseÊsub-dodávkouÊvýkladce.ÊNyníÊtedyÊopakovaněÊzveřejňujemeÊzáměrÊpronájmuÊtohotoÊprostoru.ÊNájemceÊbudeÊhraditÊpouzeÊspotřebovanéÊenergie,ÊnájemnéÊjeÊnulové.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
CelkovéÊnákladyÊhrazenyÊzÊrozpočtuÊMČÊnaÊtutoÊakciÊčiníÊ1.370.000,-ÊKč.

HlavníÊměstoÊPrahaÊpřijaloÊvÊroceÊ2019ÊsvůjÊklimatickýÊzávazekÊsnížitÊ
emiseÊCO2ÊoÊ45%ÊdoÊrokuÊ2030.ÊVÊkvětnuÊ2021ÊpakÊpřijaloÊKlimatickýÊ
plánÊhl.Êm.ÊPrahyÊdoÊrokuÊ2030,ÊkterýÊproÊnaplněníÊklimatickéhoÊzávazkuÊ
obsahujeÊcelkemÊ69ÊopatřeníÊveÊčtyřechÊoblastech:ÊudržitelnáÊenergetika,Ê
udržitelnáÊmobilita,ÊcirkulárníÊekonomikaÊaÊadaptačníÊopatření.Ê
VÊrámciÊnaplňováníÊtohotoÊzávazkuÊobdrželaÊletosÊnašeÊměstskáÊčástÊúčelovouÊfinančníÊdotaciÊ1.200Êtis.ÊKčÊnaÊpořízeníÊfotovoltaickéÊelektrárnyÊ
instalovanéÊnaÊstřechuÊbudovyÊúřadu,ÊdáleÊčástkuÊ1.190Êtis.ÊKčÊnaÊrekonstrukciÊvytápěníÊvÊbudověÊPotockáÊ89ÊaÊtakéÊ155Êtis.ÊKčÊnaÊdokončeníÊrevitalizaceÊstudní.ÊVÊsoučasnostiÊprobíháÊvýběrovéÊřízeníÊnaÊdodavateleÊfotovoltaiky.

POLNÍ CESTY
TentoÊpodzimÊbudeÊdokončenoÊzatravněníÊpásůÊpodélÊpolníchÊcestÊaÊvÊ
ovocnémÊsadu,Êtak,ÊabyÊpředevšímÊbodlákyÊnezaplevelovalyÊpřilehláÊpoleÊ
aÊbylaÊmožnáÊefektivníÊúdržba.ÊSpolečněÊsÊorganizacíÊSázímeÊstromy,Êz.ú.Ê
plánujemeÊvysazeníÊdalšíchÊstromůÊpodélÊcestyÊNadÊMejtamaÊ.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD V NEDVĚZÍ
ČističkaÊodpadníchÊvodÊvÊNedvězíÊbylaÊbudovánaÊsÊvýhledemÊkapacityÊ
připojeníÊ1200ÊekvivalentníchÊobyvatelÊaÊvÊsoučasnostiÊjeÊinstalovánaÊ
technologieÊ1.ÊetapyÊproÊ600ÊEO.ÊZávažnýmÊproblémemÊjeÊvelkýÊobjemÊ
balastníchÊvod,ÊkterýÊkomplikujeÊefektivníÊfungováníÊčističkyÊaÊsnižujeÊ
jejíÊkapacitu.ÊZÊtohotoÊdůvoduÊjeÊvÊNedvězíÊfaktickýÊstopÊstavÊnaÊnovouÊ
výstavbu.ÊPředÊzprovozněnímÊ2.ÊetapyÊumožňujícíÊrozvojÊNedvězí,ÊjeÊnutnéÊodstranitÊbalastníÊaÊdešťovéÊpřítokyÊdoÊkanalizace.ÊNěkteréÊzásahyÊmůžeÊudělatÊPVKÊčiÊMČÊ-ÊvýměnuÊkanalizačníchÊvpustíÊčiÊopravuÊpotrubíÊkÊ
zamezeníÊprůsakůÊspodníchÊvod.ÊČástÊbalastníchÊvodÊvšakÊpadáÊnaÊvrubÊ
soukromýchÊnemovitostíÊresp.Êpozemků,ÊzÊnichžÊjeÊdešťováÊvodaÊodváděnaÊnaÊveřejnéÊkomunikaceÊaÊzÊnichÊnásledněÊkanalizačnímiÊvpustmiÊdoÊ
ČOV.ÊŘešeníÊtohotoÊrozšířenéhoÊnešvaruÊjeÊnyníÊzásadnímÊtématem.

ApelujemeÊnaÊmajiteleÊnemovitostí,ÊkteréÊnejsouÊnapojenyÊ
naÊdešťovouÊkanalizaci,ÊabyÊvsakováníÊdešťovýchÊsrážekÊ
řešiliÊvýhradněÊnaÊvlastníchÊpozemcích.Ê
SRÁŽKOVÁ VODA A LEGISLATIVA
Vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) v rámci stanovení práv a povinností vlastníků nemovitosti definoval srážkové vody jako
povrchové vody vyskytující se na stavbách následkem deště, případně padání sněhu – „dopadem
atmosférických srážek“ – § 5 odst. 3 vodního zákona. Toto ustanovení ukládá vlastníkům staveb
„zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových (srážkových) vod“. Ačkoliv tyto srážkové (povrchové) vody nejsou vlastnictvím vlastníka stavby, respektive pozemku – § 3 odst. 1 vodního zákona – má odpovědnost za jejich řádné zneškodňování tak, aby byly přednostně zasakovány co nejblíže místa výskytu, a není-li to možné, zadržovány a regulovaně odváděny oddílnou
„dešťovou“ kanalizací do vodního toku – do povrchových vod, případně svedeny do jednotné kanalizace.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v § 1013 konstatuje: (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že
odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají
na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže
se to opírá o zvláštní právní důvod. Návazně podle § 1019 má vlastník pozemku právo požadovat,
aby soused upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek. Stéká-li však na pozemek přirozeným způsobem z výše položeného pozemku voda, zejména pokud tam pramení či v důsledku deště nebo oblevy, nemůže
soused požadovat, aby vlastník tohoto pozemku svůj pozemek upravil.

BEZPLATNÁÊPOMOCÊPROÊOBČANYÊ
PŘIÊŘEŠENÍÊDLUHŮÊÊ
DluhováÊ poradnaÊ s několikaletouÊ praxíÊ nabízíÊ občanůmÊ MěstskéÊ čás Ê
PrahaÊ –Ê NedvězíÊ aÊ okolíÊ bezplatnouÊ právníÊ pomocÊ přiÊ řešeníÊ ﬁnančníchÊ
záležitos Ê(vyhodnoceníÊdluhovéÊsituace,ÊmapováníÊdluhůÊaÊexekucí,ÊsepsáníÊaÊpodáníÊnávrhuÊnaÊpovoleníÊoddlužení)ÊaÊtoÊ
vÊnově otevřenéÊpobočceÊv MČÊPrazeÊ22Ê–ÊUhříněvsi.ÊÊ
ObčanskáÊ poradnaÊ CestaÊ integrace,Ê o.p.s.,Ê máÊ sídloÊ v prostoráchÊ informačníhoÊcentraÊměstskéÊčás ÊPrahaÊ22Ê–ÊUhříněves:Ê

ProvozÊkancelářeÊkaždýÊčtvrtekÊodÊ12:30ÊhodinÊ–Ê16:00Êhodin
sídlo:
tel.Êč.:Ê
e-mail:

NovéÊnáměs Ê1250,Ê104Ê00ÊPrahaÊ114
312 315 284,Ê774 780 107
poradnapraha@cestaintegrace.cz

PoradenstvíÊjeÊproÊvšechnyÊobčanyÊzdarma.
TatoÊslužbaÊjeÊrealizovánaÊz projektuÊ„CestaÊdluhůÊv Praze“ÊdíkyÊﬁnančníÊ
podpořeÊ z Ê OperačníhoÊ programuÊ Zaměstnanost,Ê č.Ê projektu:Ê
CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120.ÊÊPartneremÊprojektuÊjeÊMěstskáÊčástÊ
PrahaÊ22Ê–ÊUhříněves.ÊVíceÊinformacíÊnaÊwww.cestaintegrace.cz.Ê

DOTACE DEŠŤOVKA - dešťová voda

·
·

DešťováÊvodaÊproÊzálivkuÊzahradyÊ–Êaž 55Ê000ÊKč
DešťováÊvodaÊvyužívanáÊjakoÊužitkováÊ– ažÊ65Ê000ÊKčÊ
(proÊsplachováníÊiÊproÊzálivku)

KÊakumulaciÊdešťovéÊvodyÊlzeÊpoužítÊnovouÊnádrž,ÊideálněÊumístěnouÊ
podÊzemí,ÊneboÊvyčištěnouÊpodzemníÊjímkuÊ(např.Êžumpu,ÊkteráÊpůvodněÊ
sloužilaÊproÊzachytáváníÊodpadníÊvody)ÊčiÊspeciálněÊupravenouÊstudni.
VýslednáÊčástkaÊzávisíÊnaÊtypuÊpodporovanéhoÊopatřeníÊaÊobjemuÊnádrže.

OÊdotaciÊlzeÊpožádatÊpředÊzahájením,ÊvÊprůběhu nebo poÊdokončení prací,Ê
aÊtoÊvýhradně elektronickyÊpřesÊAgendovýÊinformačníÊsystémÊStátníhoÊ
fonduÊživotníhoÊprostředíÊČRÊaÊproÊregistraciÊjeÊnutnéÊmítÊzřízenouÊtzv.Ê
elektronickouÊidentifikaciÊ–ÊidentituÊobčanaÊosoby
zadosti.sfzp.cz
NováÊzelenáÊúsporámÊnabízíÊmnohoÊdalšíchÊdotačníchÊtitulů:
DešťovkaÊ-ÊodpadníÊvoda
ZatepleníÊobvodovýchÊstěn,Êstřechy,ÊstropůÊaÊpodlah
Kotle,ÊkamnaÊaÊtepelnáÊčerpadla
FotovoltaickéÊsystémy,ÊPřípravaÊtepléÊvody,ÊsolárníÊohřev
VenkovníÊstínícíÊtechnikaÊ(rolety,ÊžaluzieÊspod.)
ŘízenéÊvětráníÊsÊrekuperací
ZelenéÊstřechy
VyužitíÊteplaÊzÊodpadníchÊvod
Ekomobilita,ÊProjektováÊpříprava

WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ

DOTACE DEŠŤOVKA - dešťová voda
PodmínkyÊdotaceÊproÊhospodařeníÊsÊdešťovouÊvodou,ÊvčetněÊjejíhoÊvyuži ÊproÊzálivkuÊ
a)ÊVÊpřípaděÊpodporovanýchÊsystémůÊproÊhospodařeníÊseÊsrážkovouÊvodouÊmusíÊsystémÊ
zajišťovatÊodvodněníÊplochyÊodpovídajícíÊ100Ê%ÊpůdorysnéhoÊprůmětuÊstřechyÊrodinnéhoÊdomu.ÊTentoÊpožadavekÊmůžeÊbýtÊvÊodůvodněnýchÊpřípadech,ÊkdyÊjejÊneníÊtechnickyÊ
možnéÊzajis t,ÊsníženÊnaÊminimálníÊvelikostÊplochyÊodpovídajícíÊ50Ê%ÊpůdorysnéhoÊprůmětuÊstřechyÊrodinnéhoÊdomu.ÊSystémÊmůžeÊzajišťovatÊtakéÊodvodněníÊdalšíchÊvhodnýchÊplochÊ(např.Êterasy,ÊstřechyÊaltánů,Êgaráží,Êstodol…)ÊsÊvýjimkouÊkomunikacíÊaÊparkovacíchÊplochÊproÊmotorováÊvozidla.Ê
b)ÊAkumulačníÊnádržeÊmusíÊbýtÊumístěnyÊaÊzabezpečenyÊtak,ÊabyÊbylaÊzajištěnaÊvyhovujícíÊkvalitaÊakumulovanéÊvodyÊbezÊrizikaÊpoškozeníÊsystémuÊmrazem.ÊAkumulovanáÊvodaÊmusíÊbýtÊchráněnaÊpředÊúčinkyÊdenníhoÊsvětlaÊaÊprudkýchÊvýkyvůÊteplot.ÊDoporučujeÊ
seÊinstalovatÊakumulačníÊnádržeÊpodÊúrovníÊterénuÊneboÊvÊurčenýchÊtechnickýchÊprostoráchÊstaveb.Ê
c)ÊJakoÊakumulačníÊnádržÊlzeÊvyužítÊtakéÊstávajícíÊvyčištěnéÊaÊtěsnéÊpodzemníÊjímkyÊ
(např.Êžumpy,ÊkteréÊpůvodněÊsloužilyÊproÊzachytáváníÊodpadníÊvody)ÊčiÊspeciálněÊupravenáÊtělesaÊstudní.Ê
d)ÊVÊrámciÊpodoblas ÊD.3Ê–ÊZálivkaÊnejsouÊpodporovánaÊopatření,ÊkteráÊbylaÊrealizovánaÊaÊuhrazenaÊ(iÊčástečněÊformouÊzáloh)ÊdříveÊnežÊ2ÊrokyÊpoÊřádnémÊdokončeníÊrodinnéhoÊdomu,ÊzaÊkteréÊjeÊpovažovánoÊdatumÊdokončeníÊstavbyÊuvedenéÊvÊkatastruÊnemovitos .Ê
e)ÊMinimálníÊpožadovanýÊobjemÊakumulačníÊnádržeÊnaÊdešťovouÊvoduÊjeÊ2Êm3Ê
MaximálníÊvýšeÊpodporyÊjeÊstanovenaÊjednotkovouÊﬁxníÊvýšíÊpodporyÊnaÊvybranýÊinstalovanýÊsystémÊaÊsoučinemÊjednotkovéÊvýšeÊpodporyÊnaÊm3ÊobjemuÊnádrže.Ê
JednotkovéÊaÊmaximálníÊvýšeÊpodpory:

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S ÚŘADY

CoÊlzeÊzaříditÊonline:
ZříditÊsiÊdatovouÊschránku
ZískatÊvýpisÊz registruÊosob
ZískatÊvýpisÊz RejstříkuÊtrestů
NahlédnoutÊdoÊkatastruÊnemovitostí
ZažádatÊo výpisÊz insolvenčníhoÊrejstříku
ZažádatÊsiÊo novýÊřidičskýÊprůkazÊneboÊzjistitÊpočetÊtrestnýchÊbodů
ZaložitÊsiÊneboÊzměnitÊživnostÊaÊzískatÊvýpisÊz živnostenskéhoÊrejstříku
…ÊvíceÊnaÊinfo.identitaobcana.cz/sep
PoskytovateléÊonlineÊslužeb potřebujíÊzaručenouÊinformaciÊoÊtom,ÊkdoÊseÊ
jakoÊklientÊpřihlašujeÊkÊjimiÊposkytovanýmÊslužbám.

KÊprokazováníÊtotožnostiÊonlineÊsloužíÊrůzné identifikačníÊprostředky:
eObčankaÊ-ÊnovějšíÊtypÊobčanskéhoÊprůkazu,ÊkterýÊseÊvydáváÊodÊ1.7.Ê
2018Ê(sÊaktivovanýmÊčipem)
BankovníÊidentitaÊ(BankID)Ê-ÊbankovníÊidentitaÊodÊjednéÊzÊbank,ÊkteréÊ
službuÊposkytujíÊzdarmaÊsvýmÊklientůmÊ(stejnéÊpřihlášeníÊjakoÊdoÊonlineÊ
bankovnictví)
NIAÊIDÊ-ÊidentifikačníÊprostředekÊzaloženýÊnaÊpoužitíÊkombinaceÊuživatelskéhoÊjména,ÊheslaÊaÊjednorázovéÊSMS
MobilníÊklíčÊeGovernmentu
identifikačníÊprostředek,ÊumožňujícíÊ
přihlášeníÊpomocíÊmobilníÊaplikace
MojeIDÊÊ-ÊodÊNIC.CZ,ÊzájmovéhoÊsdruženíÊprávnickýchÊosob
ČipováÊkartaÊStarcosÊ(I.CAÊcertifikáty)ÊÊ-ÊodÊspolečnostiÊPrvníÊcertifikačníÊautoritaÊa.s.
DatováÊschránka
OBCAN.PORTAL.GOV.CZ
WWW.IDENTITAOBCANA.CZ

DATOVÁ SCHRÁNKA

VýhodyÊdatovéÊschránky
UšetříteÊna poštovném.ÊZřízeníÊi používáníÊ
datovéÊschránkyÊje pro komunikaciÊs úřadyÊ
zdarma.
NejsteÊomezeniÊúředníÊdobouÊúřaduÊaniÊotvíracíÊdobouÊa vzdálenostíÊ
od pošty.ÊMůžeteÊkomunikovatÊs úřadyÊpřesÊinternetÊz domovaÊneboÊ
z jakéhokoliÊmístaÊna světě.
ElektronickáÊkomunikaceÊje rychlejšíÊnežÊtradičníÊpostupy.ÊZprávaÊodeslanáÊúřaduÊse považujeÊza doručenouÊjižÊv okamžikuÊdodáníÊdo datovéÊ
schránkyÊorgánuÊveřejnéÊmociÊ–ÊtedyÊpraktickyÊhned,Êkdy jíÊodešlete.
VětšinuÊúředníchÊpísemnostíÊobdržíteÊdo datovéÊschránky.ÊVýjimkuÊpředstavujíÊdokumenty,Êkteré technickyÊnelzeÊzasílatÊdatovouÊzprávouÊneboÊ
případy,Êkdy konkrétníÊprávníÊpředpisÊvyžadujeÊjinýÊzpůsobÊdoručení.

PovinnostiÊaÊnaÊcoÊsiÊdátÊpozor
V momentě,ÊkdyÊsiÊzaložíteÊdatovouÊschránku,Ês vámiÊzačnouÊúřadyÊkomunikovatÊvýhradněÊjejímÊprostřednictvím.ÊJeÊtedyÊnutnéÊsiÊjiÊpravidelněÊ
kontrolovat.ÊDatovéÊzprávyÊseÊveÊschránceÊuchovávajíÊpoÊdobuÊ90 dnů.Ê
PokudÊjdeÊo důležitéÊdokumenty,ÊzálohujteÊjeÊz datovéÊschránkyÊdoÊpočítače.
SamotnéÊzřízeníÊdatovéÊschránkyÊjeÊzdarma.ÊPokudÊčlověkÊztratíÊneboÊzapomeneÊsvéÊpřístupovéÊúdaje,ÊmůžeÊpožádatÊo jejichÊzneplatněníÊaÊvydáníÊ
nových.ÊPrvníÊvydáníÊnovýchÊúdajůÊjeÊzdarma.ÊPokudÊo něÊaleÊbudeteÊžádatÊopakovaněÊvícekrátÊběhemÊtříÊlet,ÊzaplatíteÊzaÊkaždouÊžádostÊ200 Kč.
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SPOLEČENSKÉ AKCE
AkceÊproÊcelouÊrodinu
AkceÊproÊděti
SousedskéÊsetkáníÊuÊpomníkuÊpadlým
SousedskéÊsetkáníÊ

Sledujte aktuální dění v obci,
nainstalujete si aplikaci V OBRAZE

