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Letos poprvé jsme si pořídili vánoční stromy a skromně vyzdobili obě části obce Rostoklat. Děti připravily ozdoby a v předvánoční době

jsme se sešli k jejich ozdobení a slavnostnímu rozsvícení.

Rozsvěcení stromků

Slovo starostky

V
rátím se ještě krátce ke zdobení našich
vánočních stromečků. Chci poděkovat

všem dětem, které připravily ozdoby a do
nesly je na stromeček. Setkání se vydařila
jak v Nové Vsi II, tak v Rostoklatech, a mů
žeme se těšit na letošní opakování.

Vánoční čas již skončil a my se vrátili ze
světa kouzel a pohádek do všedních dní.
Možná, že i vy jste si vyšli na procházku do
blízkého okolí obce a zjistili, že jsme snad ze
všech stran obklopeni černými skládkami.
Na podzim byla větší část skládek uklizena,
dokonce byly nalezeny materiály svědčící
o „pachateli“ z Českobrodska. Důkazy byly
předány Policii ČR. Jaké však bylo šokující
zjištění, že mezi těmi, kteří si uklízejí své
obydlí na úkor nás všech, jsou i naši spolu
občané!

Upozorňujeme ty, kteří budou příště při
stiženi, že budou zveřejněni v RZ a předá
ni k přestupkové komisi. V Novém roce bu
de zvýšen svoz tříděného odpadu, a to:
papír 1x 14 dní, plasty 1x 14 dní, v letních
měsících 1x týden. Sklo zůstává 1x měsíč
ně. Všechny lahve a krabice je nutné

ZO na prosincovém zasedání stanovilo
výši poplatků stanovených dle OZV č. 2,
které zůstávají stejné jako v loňském roce,
a to následovně:

n za odvoz TKO
osoba starší 15 let 450 Kč
děti do 15 let 350 Kč

Nárok na úlevu mají poplatníci nad
15 let, dle čl. 24, kteří k vytápění svých
domácností využívají výhradně ekologic
ký zdroj tepla, tj. el. energie, plyn, tepel
né čerpadlo a solární energii ve výši
100 Kč/os., tj. poplatek činí 350 Kč/os.

Podnikatelé, kteří mají provozovny v ka
tastru obce, si uzavírají smlouvy se sběro
vou organizací Nykos, a. s., tel. 321796097.
Je však žádoucí, aby svůj odpad ukládali
pouze do vlastních nádob a nezaplňovali
obecní nádoby na tříděný odpad!

n poplatek za psa
za prvního psa 100 Kč
za 2. a dalšího 150 Kč

n Poplatek za trvalé stání na místní
komunikaci (před domy)
osobní automobil 500 Kč
nákladní automobil 1500 Kč

Poplatky budou vybírány od 15. ledna 2007.
V Nové Vsi II výběr proběhne v budově č. p. 4 – Profi Color dne 24. ledna 2007
od 17 do 18 hod.

V listopadovém vydání byli uvedeni neplatiči v roce 2006. Žádám vás o dobrovolnou
kázeň při placení těchto poplatků, které jsou  součástí příjmů obce. Znovu připomínám
možnost pro ty, kteří z různých důvodů nemají možnost poplatky uhradit, příslušnou su
mu odpracovat při údržbových pracích pro obec! Tuto variantu je nutné dohodnout pře
dem.

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2007
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Tiráž

Plánovaná výstavba kanalizace Slovo starostky

sešlápnout a dát přímo do kon
tejneru. V roce 2006 jsme
za třídění odpadu obdrželi
18 762 Kč.

Zima je k nám prozatím skou
pá, snad se dočkáme, ale s tím
nám nastanou i morální povin
nosti uklízet „naše“ chodníky.
Věřím, že tak budeme činit
všichni, a ukážeme tím svou
ohleduplnost k ostatním.

Na závěr bych Vás ráda infor
movala, že byla zahájena jedná
ní se zástupci římskokatolické
církve – majiteli „našeho“ koste
la o jeho záchraně. Jako první
bude zpracován odborný posu
dek o jeho stavu a plán oprav.
Po jeho vypracování a vydání
Rozhodnutí památkářů se dle
našich možností pustíme do
úklidu a drobných oprav a jak
budou přicházet peníze z dotač
ních titulů i do oprav většího roz
sahu.Těšíme se na Vaši pomoc
nou ruku.

N a sklonku roku 2006,
jak jste se dozvěděli

z minulého RZ , oslavila vý
znamné životní jubileum pa
ní M. Kvasničková bytem
Rostoklaty č. 45. ZO na svém
zasedání dne 11. prosince
2006 rozhodlo udělit paní
Kvasničkové titul „Čestný ob
čan“.

Paní Kvasničková žije
v Rostoklatech od svého
mládí. Sloužila nejprve na
statku rodiny Mokošínových,
potom se vdala a pracovala
v zemědělství, později ve
Statním statku. Vychovala tři
dcery. Nyní pečuje v rámci
svých možností i o svou za

hrádku a bezprostřední okolí
domu. Letos byla v soutěži
obce „O nejlépe upravený
dům a okolí“ vyhodnocena
na druhém místě. Do dneš
ních dnů oplývá optimismem
a sleduje i dění v obci.

Při milém setkání předala

starostka a místostarosta

paní Kvasničkové květiny

a uvedený diplom.

Přejeme jí do dalších let

mnoho zdraví a i nadále živý

kontakt s rodinou a sousedy

ve vsi.

KANALIZACE – Toto slovo
budeme v příštích několika

letech vidět a skloňovat ve
všech pádech. Bude to souviset
s plánovanou výstavbou splaš
kové kanalizace obce. V prosin
ci 2006 byla na stavební odbor
Městského úřadu Český Brod
podána žádost o vydání Územ
ního rozhodnutí, tím jsme uděla

li první krok a vydali se na dlou
hou cestu. Než bude dílo dokon
čeno, uplyne nějaká doba,
a proto je dobré a nutné se věc
mi okolo „kanálů“ zabývat. Sou
časný stav je takový, že obec
má vybudovanou kanalizaci na
dešťovou vodu, do které máme
většinou sveden odvod dešťové
vody i ze svých parcel.

Pro vaši lepší orientaci a infor
maci vás postupně seznámíme
se zněním zákonů, které upra
vují stavby jako je vodovod a ka
nalizace.

Jsou to:

„Zákon o vodách“ č. 254/2001
Sb, „Zákon o vodovodech a ka
nalizacích“ č. 274/2001 Sb a Vy
hláška č. 293/2002 Sb.

Ze zákona č. 274/2001 Sb.

„O vodovodech

a kanalizacích“

§ 10 Neoprávněným vypouš-

těním odpadních vod do ka-

nalizace je vypouštění: 

n bez uzavřené smlouvy o od
vádění odpadních vod

n v rozporu s podmínkami sta
novenými kanalizačním řádem

Velmi ožehavé bylo a je vy
pouštění odpadních vod do
obecní vodoteče, která – jak by
lo uvedeno – je určena POUZE
k odvodu dešťových vod!

Ze statistiky vyplývá také za
rážející velmi nízký počet maji
telů nemovitostí v obou částech
obce, kteří prokazatelně vyvá
žejí jímky. Jde o hrubý přestu
pek, který napovídá, že se od
padní vody likvidují nedovole

ným způsobem, jak všichni zjiš
ťujeme podle zápachu z obecní
kanalizace.

Žádáme vás důrazně o zjed
nání nápravy! Obec bude
v součinnosti s odborem život
ního prostředí Městského úřa
du Český Brod provádět na
mátkové kontroly.

Osobní kázní a odpovědnos
tí přispějme každý k udržení
odpovídajících životních pod
mínek do doby vybudování ka
nalizace!

Výňatky ze zákona

č. 254/2001 Sb. „O vodách“

§ 38 Odpadní vody 

n čl.1 Odpadní vody jsou vody
použité v obytných, průmyslo
vých, zemědělských, zdravot
nických a jiných zařízeních nebo
dopravních prostředcích, pokud
mají po použití změněnou ja

kost (složení nebo teplotu), ja
kož i jiné vody z nich odtékající,
pokud mohou ohrozit jakost po
vrchových nebo podzemních
vod.

n čl. 3 Kdo vypouští odpadní vo
dy do vod povrchových nebo
podzemních, je povinen zajišťo
vat jejich zneškodňování.

n čl. 5 Při povolování vypouště
ní odpadních vod do vod povr
chových stanoví vodoprávní
úřad nejvýše přípustné hodnoty
jejich množství a znečištění.

n § 118 Pokuty za nedovolené
vypouštění odpadních nebo důl
ních vod.

n čl. 1 Pokuta za nedovolené vy
pouštění odpadních nebo důl
ních vod se stanoví ve výši od
10 000 Kč.
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Radka Nováková

v měsíci lednu

` Škopová Aurelia
` Buriánová Drahoslava
` Malíková Olga
` Jouglová Jiřina     

Životní jubilea


