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Sbírka na opravu 
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 

35–9512550277/0100 

k 31.12. 2007

236 901,77 Kč

leden 2008 

číslo 47

Slovo starostky

n Ještě v prosinci proběhlo slav
nostní předání fi nančních odměn 
vítězům soutěže „ O nejhezčí vzhled 
domu a jeho okolí“ (viz foto). Je 
tu ale již nový rok 2008. Čeká nás 
spousta novinek, které pro nás při
pravila vláda ČR, ale něco také náš 
obecní úřad.

n Od 14. ledna 2008 se začnou 
vybírat místní poplatky, jak bylo 
uvedeno v RZ č. 46. Patří sem 
i poplatky za psy, které jsou dle 
OZV č. 10–100 Kč za prvního psa 
a 150 Kč za každého dalšího psa. 
Pro svého psa obdržíte po zaplacení 
registrační známku, která usnadní 
identifi kaci volně pobíhajících psů. 
Bohužel se tento nešvar znovu 
objevuje po našich obcích. Hlídejte 
si své psí miláčky. Stále jsou mezi 
námi (i když snad v menšině) ti, kte
ří nechávají své psy kálet na chod
níku, v parku či na hřišti. Apeluji na 
Vás: uklízejte vždy po nich!

n Do každého sběrového místa 
byl přidán kontejner na bílé sklo. 
Do kontejneru na bílé sklo lze 
odkládat veškeré obaly (lahve 
a sklenice) z čirého (bílého) skla. 
Do tohoto kontejneru nepatří 
tabulkové sklo (to patří do barev
ného skla)! Pro další zpracování je 
velmi vhodné, aby sklo v nádobě 
bylo co nejméně rozbité. Do kon
tejneru se nesmí ukládat drátosklo 
(bezpečnostní sklo s drátěnou 
sítí), autoskla, keramika. Ideální 
je, pokud se lahve zbaví kovových 
uzávěrů. Kontejnery na sklo se 
vyvážejí jednou za měsíc. Svozová 
fi rma sklo dále netřídí, pouze z něj 
vybere největší nečistoty a skladu
je ho ve velkokapacitních kontej
nerech. Sebrané sklo se následně 
převáží na speciální třídící linky, 
které upravují sklo podle potřeb 
skláren. Recyklací skla se dá 
ušetřit přes 90 % energie než při 
výrobě z přírodních zdrojů. 

Na podzim byly přidány kon
tejnery na papír, aby se předešlo 
nepořádku v jejich okolí. Opakuje
me, že ke kontejnerům není možné 
ukládat jiný odpad! K tomu slouží 

Pokračování na straně 2

Společenská rubrikaOznámení o veřejném 
projednávání návrhu 
změny č. 2 Územního 
plánu obce

Obecní úřad Rostoklaty, jako 
příslušný obecní úřad obce ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 2 
zák. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon) ozna
muje v souladu s ust. § 52 odst. 
1, 2, 3 a 4 stavebního zákona 
veřejné projednání Návrhu změ
ny č. 2 územního plánu obce 
Rostoklaty, které se uskuteč
ní 5. února 2008 v 17.00 hod. 
v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Projednávaný, upravený 
a posouzený návrh změny č. 2 
územního plánu obce je vysta
ven k veřejnému nahlédnutí na 
obecním úřadě v Rostoklatech 
ve lhůtě do 5. 2. 2008.

n Dne 13. 12. 2007 byly uloženy 
ostatky paní I. Cabrnochové do ro
dinné hrobky za účasti zástupců obce 
a spoluobčanů. Vzhledem k tomu, že 
zemřelá  neměla příbuzné, veškeré 
úkony zajistila a hradila obec.

n Poděkování:
V jedné malé vesničce na Valašsku se 
narodila naše občanka, která se v ro
ce 2007 na Vánoce dožila v plném 
zdraví a pohodě 91 roku. Přišla jí 
popřát její rodina a sousedé. Zvláště 
ji potěšili představitelé Obecního úřa
du v Rostoklatech, kteří jí blahopřáli 
a předali malou pozornost. Všem za 
to patří dík. M.K.

n Děkuji představitelům obce za 
kytičku a přání k 92. narozeninám. 
V. B.

n Srdečný dík od všech účastní
ků návštěvy Valdštejnského paláce 

v Praze, kde se konal koncert Ry
bovy české mše vánoční, patří paní 
Ivaně Večeřové a naší paní starostce 
Radce Novákové, které nám toto 
umožnily. Přivítali nás představitelé 
Senátu ČR a slova pana kardinála 
Vlka uvedla koncert do skvělé 
vánoční atmosféry. Za účastníky 
děkuje B. Š.

n Na opravu kostela svatého 
Martina nově přispěli: E. Albrech
tová Nová Ves II č. p. 40, J. Zvalová 
Rostoklaty č. p. 102, I. Holubová 
Rostoklaty č. p. 95

n Životní jubilea:
Škopová Aurelia, Buriánová Dra
hoslava, Strnad Jaroslav, Malíková 
Olga, Jouglová Jiřina – všichni 
z Rostoklat 

Kulaté výročí oslaví: 
Emílie Hamtáková, Josef Mestek, 
Stejskal Jaroslav

Zima v Nové Vsi II

Slavnostní předání cen v nově 
zrekontrovaných prostorách OÚ
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Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 200 výtisků. 

 Redakce: OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka do 10. každého měsíce. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně.

Radka Nováková

Slovo starostky
Pokračování ze strany 1

sběr velkoobjemového a nebezpeč
ného odpadu. 

A jaká byla odměna za třídění? 
Celkem 19 284 korun. Tato částka 
částečně snižuje obecní výdaje 
za pronájem a odvozy tříděných 
odpadů. Na základě výsledků ankety 
a porady se svozovou fi rmou Nykos 
se obec se zahájením vegetační 
sezony připojí k třídění bio odpadu. 
O podmínkách budete informováni 
v některém z dalších RZ.

n Na OÚ si občané stěžovali na 
nevyhovující stav osvětlení u výstu
pu ze žel. zastávky ČD. Osvětlení 
u ČD není v majetku obce, a nespa
dá tedy pod naši správu a údržbu. 
Na situaci jsme ČD již několikrát 
upozorňovali a požadujeme doplnění 
osvětlení. Situaci komplikuje fakt, 
že pozemek není v majetku ČD, ale 
Středočeského kraje se správou SUS 
a je nutné zřídit věcné břemeno. 
Věříme, že nakonec bude vyhověno 
našemu požadavku.

n Na této straně RZ Vás informu
jeme o dalším termínu projektantů 
k umístění domovní šachty pro 
tlakovou kanalizaci. Upozorňujeme 
ty majitele nemovitostí, kteří se 
dosud nerozhodli, že je poslední 
možnost přistoupit k projektu obce 
na tlakovou kanalizaci.

n I letos se u nás uskuteční 
spousta kulturních a společenských 
akcí, o kterých budete samozřejmě 
včas informováni. Pokud i Vy máte 
spoluobčanům co nabídnout, rádi 
využijeme Vaší nabídky.

Tlaková splašková kanalizace a ČOV 
v obci Rostoklaty a Nová Ves II 

Úřední 
ověřování
Abychom vám usnadnili vyři
zování úředních záležitosti byli 
jsme na základě žádosti zařazeni 
s účinností od 1. lednu 2008 do 
seznamu OÚ, které mohou pro
vádět ověřování podpisů a doku
mentů. 

Ověřování bude prováděno 
v úředních hodinách a smí ho 
provádět pouze starostka.

Poplatky
n za ověření podpisu 30 Kč
n 1 strana A4 30 Kč

Ordinační 
hodiny
MUDr. Magdalena Blažková  
ordinuje od ledna 2008 na nové 
adrese:
Žitomírská ul. (vedle papírnictví 
Bína), tel.: 773 046 886

Ordinační hodiny
pondělí 7–9 hod. (odběry)
 8–13 hod. (ordinace)
úterý 12.30–16.30 hod.
středa 7–9 hod. (odběry) 
 8–13 hod. (ordinace)
čtvrtek 12.30–16.30 hod.
pátek 7–9 hod. (odběry)
 8–13 hod. (ordinace)

Výběr 
poplatků  
Výběr místních poplatků pro rok 
2008 začíná v pondělí 14. ledna 
2008 a bude prováděn v úřední 
hodinách v pokladně OÚ Rosto-
klaty. Splatnost poplatků je do 
29. února 2008. 

Výběr místních po
platků  pro rok 
2008 v Nové 
Vsi II proběh
ne v pondělí 
11. února 2008 
v prodejně Pro
fi Color č. p. 4.

v Rostoklatech

327 obyv.

v Nové Vsi II

112 obyvatel

n Celkový počet obyvatel 
   v Rostoklatech a nové vsi je 439
n Narodily se 3 děti
n Zemřelo 10 občanů

Počet obyvatel 

v roce 2007

Ilustrační foto

Obec Rostoklaty připravuje pro
jektovou dokumentaci pro sta

vební povolení na tlakovou kanali
zaci v obci Rostoklaty a Nová Ves II 
a společnou ČOV.

Tlaková kanalizace je řešena s po
užitím technologického zařízení tak, 
že všechny splaškové vody (z WC, 
koupelny, kuchyně, prádelny...) bu
dou z nemovitosti samospádem gra
vitační přípojkou svedeny do čerpací 
šachty (namísto jako dnes do septiku 
či žumpy). Tyto šachty nahradí tedy 
septiky, žumpy nebo trativody. Čer
pací šachta je kruhová a má průměr 
0,8 až jeden metr a hloubku 1,8 až 
2,2 metru.

Z čerpací šachty budou pomocí 
čerpadla, které je osazeno zároveň 
drtičem pevných částic, splašky 
čerpány tlakovým potrubím prů
měru 40 mm do hlavního řadu do 
ulice a dále na čistírny odpadních 
vod. 

Aby gravitační přípojky do čer
pacích šachet nebyly zbytečně moc 
dlouhé, lze předpokládat, že čer
pací šachta bude většinou umístě
na v blízkosti stávajících septiků, 
žump nebo trativodů, a to na sou
kromých či obecních pozemcích. 
Šachta může být přizpůsobena i pro 
přejezd vozidel.

Aby umístění šachty vyhovovalo 
vašim konkrétním podmínkám, žá
dáme Vás, abyste si před návštěvou 
projektanta rozmysleli, resp. upřes
nili její umístění v souladu s níže 
uvedenými technickými podmínka
mi. Po dohodě s Vámi bude umístě
ní šachty projektantem zaneseno do 
projektové dokumentace.

Návštěva projektanta bude pro
bíhat během měsíce ledna. Za
čátek obchůzek bude ve dnech 
18. a 19. v dopoledních a odpoled
ních hodinách. Další termíny budou 
vyhlášeny veřejným rozhlasem. 

Technické podmínky 
pro umístění čerpací šachty:
1) Možnost napojení všech splaško
vých samospádových ležatých odpa
dů z domu (kuchyň, koupelna, WC, 
prádelna…) do čerpací šachty – ne
napojují se dešťové vody!

2) Nejbližší doporučená bezpečná 
vzdálenost šachty od jiných staveb 
(domy, stodoly, zděné ploty, apod...) 
je dva metry z důvodu ochrany sta
tiky těchto staveb při provádění vý
kopu.

3) Přístupnost místa pro čerpací 
šachtu z důvodu hloubení a usazení 
čerpací šachty.

4) Šachta nesmí být umístěna 
v trase jiných podzemních technic
kých vedení – vodovod, plynovod. 
Přitom nejmenší možná vzdálenost 
od plynu je jeden metr.

Michal Dorazil, projektant  
RECPROJEKT, s. r. o. 

tel. 777 907 920


