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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

N ejprve bych ráda poděkovala těm z vás, kteří 
hlasovali v soutěži O nejoblíbenějšího starostu 

vyhlášené čtrnáctideníkem Náš Region. Konečné 
čtvrté místo mě velice potěšilo.

Počátkem ledna v obci „pracovali“ sběrači železné-
ho šrotu. Výsledkem jejich práce byly čtyři ukradené 
mříže od kanálu. Drzost zlodějů nezná hranic, odci-
zili mříže na místních komunikacích a ohrozili zdraví 
nás všech. Nové mříže urychleně zhotovilo zámečnic-
tví Procházka z Nové Vsi II. Jaké bylo naše zděšení, 
když jsme se dozvěděli, že podezřelými jsou místní 
mladíci. Krádež šetří policie.

P okud jste v posledních dnech jeli po staré kolín-
ské, tj. z Nové Vsi II k místním kioskům, všimli 

jste si nového dopravního značení. Obousměrně bylo 
instalováno dopravní značení „B 20a“ s omezením 
rychlosti na 30 km/hod. Zároveň bylo instalováno 
dopravní zařízení „ Z4a“ na zábradlí u propustku 
při vjezdu na novou polní cestu P6 v NV II. Bylo 
tím vyhověno požadavku Dopravnímu inspektorátu 
v Kolíně. 

P oslední lednový podvečer bylo založeno občan-
ské sdružení Zelená stráň – sdružení ochránců 

přírody (OS). Nové OS by mělo sdružit odpůrce 
těžby v sousední obci Břežany II a příznivce ochrany 
životního prostředí v našem regionu. Přípravný výbor 
tvoří Ing. Čestmír Kocian z Tuklat, Petr Jenšovský 
z Tuklat, Jitka Kratochvílová z Břežan II, Karel Steh-
lík z Vyšehořovic a Radka Nováková z Rostoklat. 

Co nás vedlo k rozhodnutí založit OS? Občanské 
sdružení bude aktivní především proti devastaci 
přírody, a to po dlouhá léta bez ohledu na to, jaké 
bude složení zastupitelstev obcí. OS bude účastníkem 
správních řízení, jednání k územním plánům a jiným 
dokumentacím životního prostředí. V první fázi byly 
zpracovány Stanovy, která byly odeslány na minister-
stvo vnitra s návrhem na registraci. Po registraci bude 
svolána ustavující schůze OS a zahájeno přijímání 
nových členů. O další činnosti OS bude informování 
prostřednictvím RZ. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. ledna 
2012 schválilo Výzvu místním spolkům a Osadní-
mu výboru na podporu kulturní činnosti. Do 19. 3. mohou 
místní spolky a Osadní výbor předkládat návrhy na konání 
kulturních akcí v roce 2012. Následně bude rozhodnuto o výši 
finanční podpory.

Zastupitelé se shodli na vyhlášení Petice za snížení ka-
mionové dopravy na silnici III/24513 přes Rostoklaty směr 
Břežany II. V posledních letech je zřejmý velký nárůst 
kamionové dopravy přes naši obec. Vysvětlení je jednoduché 
– nadjezd přes dráhu ČD a zkracování cesty mezi dálnicí D1 
a D11. V minulých obdobích jsme společně s obcí Břežany 

II jednali o snížení tonáže na mostě přes dráhu a následné 
zmírnění nákladní dopravy. Jednání byla neúspěšná. Věříme, 
že obnovené jednání s dotčenými orgány, tj. s DI Policie 
ČR, Krajským úřadem a odborem dopravy MěÚ Český Brod 
budou úspěšnější. Petiční archy můžete podepsat v úředních 
hodinách v kanceláři OÚ, tj. pondělí a středa od 9 do 12 hod. 
a od 17 do 19 hod. a také ve Smíšeném zboží pana Bumby. 
Podpisové archy budou k dipozici do 31. 3. 2012. 

Slovo starostky
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My, níže podepsaní, žádáme, aby DI Policie ČR, Krajský úřad a odbor dopravy MěÚ Český Brod podnikly všechny možné 
kroky vedoucí k omezení kamionové dopravy na silnici č. III/24513 přes Rostoklaty směr Břežany II a finanční podporou investic 
do vybudování komunikací pro pěší a instalaci dopravního značení (semafory, měřiče rychlosti apod.), popř. pravidelným měře-
ním hmotnosti kamionů zmírnily negativní dopady kamionové dopravy na obce a občany.

Kamionová doprava ohrožuje bezpečnost a zdraví chodců, narušuje statiku nemovitostí ke komunikaci přilehlých, obtěžuje 
občany hlukem, výfukovými plyny a prašností, devastuje komunikaci a krajnice, narušuje plynulost dopravy a celkově výrazně 
dlouhodobě negativně ovlivňuje kvalitu života v naší obci.

Zvýšení kamionové dopravy si vysvětlujeme:
1) možností nadjezdu dráhy ČD 
2) zkracováním cesty mezi dálnicí D1 a D11

Děkujeme, v Rostoklatech, dne 1. 2. 2012

Za petiční výbor: Radka Nováková, starostka obce Rostoklaty, 281 71 Rostoklaty 33
Jaroslava Šermauerová, místostarostka obce Rostoklaty, 281 71 Rostoklaty 62
(Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Radka Nováková, starostka obce Rostoklaty, 281 71 Ros-
toklaty 33)

PETICE
Za snížení kamionové dopravy na komunikaci č. III/24513 přes Rostoklaty směr Břežany II 

ve Středočeském kraji a za zmírnění jejích negativních dopadů na obce a občany
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním v aktuálním znění.

Upomínkové předměty
Kalendář na rok 2012 s historickými vzpomínkami 
z našich obcí si můžete zakoupit na OÚ od 12. 12. 2011 
za 150 korun vč. DPH
Hrníček se znakem obce za 75 korun

Letecké snímky Rostoklaty a Nové Vsi II z roku 2002 stojí 
100 korun

Životní jubilea 
Věra Brožková, Ján Domitrek, Zdenka Libichová, Eva 
Křečková, Venuše Hegedüšová z Rostoklat, Vlasta 
Šmídová z Nové Vsi II

Stav účtu

Přispěli: V. Konečná, p. Lánik, 
O. Maliková z Rostoklat, paní 

Kapalová z Penzionu Anna 
v Českém Brodě

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 30. 11. 2011 je 

390 826,73 Kč
Poznámka ke stavu účtu: KB měsíčně 

odečítá 20 Kč za doručení výpisu. 


