
Obec Rostoklaty podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v y h l a š u j e
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín (dále jen katastrální úřad) č. j. 

OO-21/2011-204, že v katastrálním území Rostoklaty obce Rostoklaty bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapo-
váním (dále jen obnova katastrálního operátu).

Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1. 2. 2012 do 1. 8. 2012. Přesný termín bude 
oznámen nejméně 30 dnů předem.

Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně 
týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků [§ 10 
odst. 1 písm. b) katastrálního zákona].

Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). 
Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad vlastníka (§ 10 
odst. 2 katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice zeměděl-
ských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků [§ 29 odst. 3 katastrálního zákona]. Vlastníci takových 
pozemků se vyzývají, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic 
pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisi.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona 
o zeměměřictví oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se 
souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele.

Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit 
život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických 
značek na nemovitosti včetně využívání značek bodových polí a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepou-
živatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a zeměměřického 
zákona porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován.

Za správnost vyhotovení: Marcela Samková
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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 
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V  minulém měsíci upadly 
asi 2 m2 omítky stropu 

v místním obchodě smíše-
ného zboží. Naštěstí k pádu 
došlo mimo otevírací dobu 
a nedošlo ke zranění. Stav 
omítky stropu posoudili 
stavaři a doporučili omít-
ku stropu otlouci a provést 
sádrokartonový podhled. 
Provedení opravy si vyžádá 
vyklizení prostoru prodejny. 
Z tohoto důvodu se vedení 
obce rozhodlo, že záro-
veň s opravou stropu bude 
položena nová podlaha, bude 
instalováno elektrické topení 
a provedena výmalba. Po pro-
vedeném průzkumu trhu bylo 
pro realizaci vybráno Stavi-
telství Korec. Oprava bude 
zahájena 17. října a potrvá asi 
3 týdny. 

N a místním hřbitově jste 
si mohli v posledních 

dnech všimnout, že některá 

hrobová místa jsou označena 
Výzvou. OÚ provedl fyzic-
kou kontrolu hrobových míst 
a stav porovnal se zápisy 
ve hřbitovní knize. Pokud 
bylo hrobové místo označe-
no Výzvou, znamená to, že 
na OÚ není uložena Nájemní 
smlouva či není uhrazen 
nájem. Věříme, že většina ná-
jemců bude kontaktovat OÚ, 
aby byly nesrovnalosti na-
praveny. Termín nápravy byl 
stanoven do dubna 2012, tak 
aby i ne příliš častí návštěv-
nicí hřbitova měli dostatek 
času k vyřízení. Děkujeme 
za vstřícný přístup.

J iž v minulých vydáních 
jsme Vás informovali 

o přidělení dotace z Minis-
terstva kultury ČR (MK) 
z fondu Záchrana architekto-
nického dědictví v roce 2011 
ve výši 630 000 korun.

V měsíci červenci byly 

zahájeny práce na static-
kém zajištění zdiva kostela, 
které v září dokončila firma 
Omistav, s. r. o. Statické 
zajištění zahrnovalo pro-
vedení tlakové injektáže 
smykových a tahových trh-
lin ve zdivu a stažení lodě 
kostela v úrovni západního 

kůru ocelovým táhlem. 
Rozsah prací byl nižší, 
než předpokládal projekt, 
a smluvní cena 310 793 
korun včetně DPH byla po-
nížena o 62 051 korun.

V říjnu provede odvlhčení 
kostela firma Jelínek. Smlou-
va o dílo je uzavřena na část-
ku 389 207,04 korun včetně 
DPH.

Archeologický průzkum, 
resp. zpráva a požadavky ar-
cheologů na provádění výko-
pů od cca 0,9 m do 1,5 m pou-
ze archeologickým způsobem 
nás přinutily k přehodnocení 
rozsahu prací. Finanční 
nárůst by byl řádově ve sta-
tisících. Nebude proveden 
odvlhčovací kanál po obvodu 
kostela. Realizován bude 
pouze systém dešťové kanali-
zace a zajišťovací drenáže. 

Práce dle podmínek MK 

Slovo starostky

Oznámení o obnově katastrálního 
operátu novým mapováním

V ětšina členů rostoklatského rybář-
ského spolku se rozhodla osla-

vit toto výročí celodenním lovem ryb 
na malebném rybníce Kupšovka ne-
daleko Vrbčan. Den si rybáři zpestřili 
soutěží v lovení ryb, jejímž vítězem se 
stal E. Přibyl. Jednatel a zapisovatel 
spolku 

L. Dobřanský předvedl ostatním 
nejkurióznější způsob ulovení kapra, 
když skokem do ledové vody zachránil 
prut místopředsedy spolku J. Rezka, 
který obří šupináč odvlekl do poloviny 
vodní plochy. Přestože se akce konala 
první říjnovou sobotu, počasí rybářům 
nebývale přálo. 

Se zvoláním Petrův zdar přejeme 
rybářům z Rostoklat mnoho úspěchů 
do dalších dekád! 

Jakub Hamták, předseda spolku

Pokračování na straně 2

20. výročí založení rybářského spolku Rostoklaty 

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 9. 2011 je 

386 061,80 Kč
Poznámka ke stavu účtu:  
KB měsíčně odečítá 20 Kč 

za doručení výpisu. 



Radka Nováková
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Pokračování ze strany 1

musí být dokončeny a dotace 
vyúčtována do 15. 12. 2011. Po-
díl Obce činí 10 % z celkových 
nákladů a je hrazen z rozpočtu 
obce, nikoliv ze sbírkového účtu 
na obnovu kostela.

Zároveň v minulých dnech byl 
odeslán reklamační dopis na fir-
mu Gema Art Group, a. s., která 
prováděla I. etapu rekonstrukce 
kostela, kont. reklamujeme 
barevnost fasády, poničení části 
střešní krytiny a uvolněný sokl 
v severní části věže.

Obec podala novou dotační 
žádost na MK pro práce v roce 
2012. Předmětem dotace je 
repasování či výměna oken, 

repasování dveří, obnova vchodu 
z jižní strany kostela a obnova 
fasády lodě. Předpokládané 
náklady 2 336 344 korun. 

Nejdůležitější dotační žádos-
tí, kterou budeme na podzim 
podávat na Státní zemědělský in-
tervenční fond (SZIF), je žádost 
o finance na stavbu kanalizace 
a ČOV. SZIF oznámil, že letošní 
podzimní výzva je poslední, dal-
ší dotační možnosti vhodné pro 
naší obec nejsou zatím známy.

Slovo starostky

Provedení revize komína 
u p. Tesaříka

Seznam přihlášených osob byl 
předán panu Tesaříkovi. Celkem 
se přihlásilo 25 zájemců. Předpo-
kládaný termín provádění revizí 
je přelom října a listopadu 2011. 
Dva až tři dny před revizí budete 
o přesném termínu informováni 
na vámi uvedený telefon.

Máte zájem o společnou 
cestu za nákupem 
do Polska?

Předpokládaný termín: listopad 
2011
Místo: Kudowa Zdroj
Cena dopravy bude rozpočítána 
dle počtu přihlášených.
Zájemci, přihlaste se do čtvrtka 
20. 10. 2011. 

Záloha: 200 Kč při přihlášení
Pokud se zájezd neuskuteční, 
záloha vám bude vrácena

Životní jubilea v říjnu

Libuše Strnadová, Marie 
Tláskalová, Zdeňka Kapalová 
z Rostoklat 
Kulaté výročí oslaví: 
Maria Červeňáková z Nové Vsi II, 
Věra Vohánková z Rostoklat

Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu 

Svoz proběhne  
v sobotu 5. listopadu 2011
Nová Ves II u rybníka 
13.05–13.35 hod. 
Rostoklaty u OÚ 13.45–14.25 hod.
Odpad předejte přímo 
 pracovníkům svozové firmy!!!

Z atímco pečovatelská služba je českými seniory 
hojně využívána, osobní asistence je často spo-

jována spíše s osobami se zdravotním postižením. 
Osobní asistence je přitom vítanou službou právě pro 
seniory. 

Většina pečovatelských služeb má stanovenu pra-
covní dobu od rána do odpoledne pět dní v týdnu. 
Osobní asistence je připravena zajistit uživatelům 
pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Využití služeb 
osobní asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat 
co nejdéle v domácím prostředí bez zvýšených zdra-
votních a bezpečnostních rizik.

V objednaných hodinách vy-
konává osobní asistent přesně to, 
co si uživatel přeje. Osobní asis-
tent vám pomůže s péčí o sebe 
(s oblékáním, česáním a podob-
ně), s osobní hygienou a koupá-
ním, s vařením a podáním jídla, 
s péčí o domácnost, s nákupy, 
s doprovody k lékaři, na úřady,  
na procházku, za kulturou či spor-
tem i s dalšími úkony běžného ži-
vota. Uživatel služby osobní asis-
tence si může být jist, že k němu 
bude docházet stejný asistent, případně se u něho 
bude střídat dvojice asistentů, a kdykoliv bude po-
třebovat, může požádat o jejich výměnu za někoho 
jiného.

Služba je částečně hrazena uživatelem. Protože 
se nejedná o zdravotní péči, asistence není hrazena 
zdravotní pojišťovnou. Lze na ni však čerpat pří-
spěvek na péči. Podle míry vaší soběstačnosti vám 
může být přiznán příspěvek na péči v rozmezí od 800 
do 12 000 Kč. Více informací získáte na odboru soci-
álních věcí v místě vašeho bydliště. 

Služba osobní asistence je ve Středočeském kraji 
dostupná například na telefonním čísle 736 505 554. 
Více informací najdete na www.pecovatel.cz.

Kontakt: Mgr. Petra Kocumová, Hewer, o. s., 
tel. 736 505 554, praha@hewer-os.c

D ne 3. září byla naším 
spolkem pořádána akce 

Prázdniny jsou fuč pro naše 
nejmenší obyvatele Rosto-
klat a Nové Vsi II. Jelikož 
je vedení našeho spolku už 
o něco zkušenější a také schů-
ze 2. září nás nepřesvědčila 
o ochotě většiny rybářů po-
moci, byla ještě téhož večera 
požádána skupina nerybářů, 
kteří pomohli, aniž by něco 
požadovali poděkuji na konci 
článku... 

Začínalo se v půl desáté 
dopoledne, proto jsme se roz-
hodli, že začneme připravovat 
již v sedm hodin. Jak se dalo 
očekávat, tak účast byla více 
než tristní, čtyři lidé ze spol-
ku, kde je 14 členů, se mi zdá 
opravdu málo. Panu Rezkovi 
nebylo dobře, a přesto přišel 
pomoci, později se připojil 
Mokošín Jirka, který v tu dobu 
zápasil s horečkami a bylo to 
na něm hodně vidět... Někteří 
rybáři se přiloudali těsně před 
půl desátou, někteří nedorazili 
vůbec, a tak jsme nakonec byli 
rádi, že jsme Janu Doležalo-
vou, Soňu Kolankiewiczovou, 
Jana Pakandla, ing. Lukáše 
Kmocha a Rudu Riga popro-
sili o pomoc. Tímto jim velice 
děkujeme.

Ale již dost o problémech 
v rámci našeho spolku, pře-
jděme k příjemnějším věcem. 
Usmál se na nás opět sluneč-
ný den, který většinu chmur 
rozptýlil a s napětím jsme 
očekávali, kolik dětí si přijde 
zasoutěžit. V půl desáté bylo 
na návsi zhruba pět dětí, ale 
bystrému oku předsedy neu-

šlo, že se pomalu a postupně 
blíží dětí více, proto šala-
mounsky přesunul zahájení 
na hodinu desátou. Když náš 
skoro opravený kostelík bil 
desátou (což myslím obraz-
ně), tísnilo se na návsi dětí 
mnohem více, konečné číslo 
bylo stanoveno na 33. 

Po vyhlášení začátku a vy-

světlení pravidel různých 
soutěží se mohlo začít a také 
se začalo – jízdy na kole, 
chůze na chůdách, strefování 
se do úst umělecky ztvárně-
ného klauna míčkem, lovení 
rybek živých i dřevěných, 
nošení míčku na lžíci kolem 
keře, skákání v pytlích a sla-
lom s míčem prověřily dětské 
účastníky a pochvala z úst 
jak rodičů tak, i dohlížejících 
rozhodčích jistě tyto malé bo-
jovníky potěšila. A nemálo je 
určitě potěšilo i občerstvení 
které bylo připraveno, buřty 
se grilovaly, limonáda tekla 
proudem, sušenka každopád-
ně přišla vhod a nejedna malá 
ruka vztáhla se po lízátku jistě 
zaslouženém. 

Jelikož vyhrál každý, tak 
také na každého se při udílení 
cen dostalo a všichni závodní-
ci či závodnice si mohli odnést 
některou z připravených cen.

Na závěr se opakuji a děkuji 
všem, co se podíleli na přípra-
vě a průběhu této akce, a jsem 
rád, že se šedivé ráno změnilo 
ve slunečné odpoledne. 

Lukáš Dobřanský

Prázdniny jsou fučOsobní asistence, 
nebo pečovatelská 
služba? Klidně obojí!


