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V pátek 12. a v sobotu 
13. 10. 2012 jsme měli mož-

nost volit zástupce do zastupitelstva 
Středočeského kraje. Celkem máme 
v obci 398 osob zapsaných do výpi-
su ze stálého seznamu voličů. Voleb 
se účastnilo 119 voličů, tj 30 %. Ve 
119 odevzdaných obálek bylo 113 
platných hlasů.
Výsledky:
03 – Strana nestraníků – 3 hlasy
19 – Suverenita – 2 hlasy
29 – TOP 09 – 10 hlasů
30 – Věci veřejné – 1 hlas
43 – KSČM – 28 hlasů
51 – Strana zelených – 1 hlas
60 – ČSSD – 16 hlasů
68 – KDU-ČSL – 7 hlasů
70 – ODS – 31 hlasů
77 –  Strana svobodných občanů – 

4 hlasy
78 –  Hnutí na podporu hasičů – 

7 hlasů
83 – KSČ – 1 hlas
88 – UNP – Středočeši – 2 hlasy

Děkujeme všem členům volební 
komise, která opět zajistila bez-
chybný a bezproblémový průběh 
voleb. Další volby jsou za nedlouho 
a to volba prezidenta České re-
publiky, která proběhne ve dnech 
11. a 12. ledna 2013, případné druhé 
kolo 25. a 26. ledna 2013. 

V říjnu byly dokončeny práce na 
kostele sv. Martina, které byly 

podpořeny z Programu záchrany 
architektonického dědictví 2013 
z Ministerstva kultury ČR ve výši 
420 000 korun. Společnost Status 
stavební a.s. Humpolec provedla 
v souladu s Rozhodnutím o přidě-
lení dotace výměnu všech oken, 
repasovala vstupní dveře do kostela 
a věže a zhotovila tvarovou kopii 
pro budoucí jižní vchod. Kvalitu 
prací zkontrolovali zástupci Národ-
ního památkového ústavu a odboru 
památkové péče stavebního úřadu 
a neměli žádné připomínky. V listo-
padu provedeme závěrečné vyhod-
nocení, které odešleme na Minister-
stvo kultury ČR (MK).

Ukončení svozu BIO odpadů
Svoz BIO odpadu bude ukončen 
v úterý 13.11..2012. Od 20.11.2012 
bude komunální odpad svážen týdně.

Příprava vánočních ozdob
Zveme všechny šikovné děti na 
tradiční výrobu vánočních ozdob pro 
vánoční stromy. Ozdoby si vyro-
bíme v klubu Chroustík ve středu 
28. listopadu od 15.30 hod v zasedací 
místnosti Obecního úřadu. Uvítáme 
i ostatní zájemce z řad dospělých.

Rozsvícení vánočního stromu
Ve středu 5. prosince od 15.30 hod 
proběhne rozsvícení vánočního stro-
mu v Rostoklatech u Obecního úřadu. 
Všichni jste srdečně vítáni, občerst-
vení zajištěno.

Osadní výbor Nové Vsi II zve všechny 
k rozsvícení vánočního stromu v so-
botu 8. 12. 2012 od 13 hod., občerst-
vení zajištěno.

Mikulášská nadílka
V sobotu 8. 12. 2012 od 15 hod v Kul-
turním domě proběhne Mikulášská 
besídka, tentokrát se můžeme těšit 
na Loutkové Kašpárkovo divadlo 
a pohádku O perníkové chaloupce. Po 
představení přivítáme sv. Mikuláše 
s družinou.

Pozn.: Označený balíček pro vaše dítě 
předejte při příchodu organizátorům. 
Přivítáme pokud se omezíte na jeden 
balíček pro jedno dítě.

Životní jubilea
Karel Strnad z Nové Vsi II

Antonín Strnad, Marie Holubová, 
František Burian, Arpád Szalai, Jan 
Ších, Jiří Kabeláč, Milena Kröschelová, 
Miloslav Sejrek, všichni z Rostoklat 

kulaté výročí:

Květoslava Gratová, Josef Svatoň, 
Gizela Lavuová z Rostoklat 

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  
k 31. 10. 2012 je 
393 071,58 Kč

Nově přispěla: Emílie Hamtáková, 
Rostoklaty

Máme za sebou již dvě setkání v Klu-
bu Chroustík. Na prvním setkání 

děti vyráběly krásné housenky z listí nebo 
z kaštanů, vykouzlily rodinku ježků, žel-
vičku nebo panďuláky. Ze suchého krásně 
zbarveného listí nalepily sluníčka a pod-
zimní dekorace. Pro menší děti jsem měla 
nachystané mandaly k vymalování, ale s 
chutí se do malovaní pustily úplně všechny 
děti a vytvořily krásně barevné variace. Tři 
hodiny všem utekly a na konci jsme měly 
pěknou sbírku výrobků a obrázků, jak se 
můžete přesvědčit z fotografií. Některé 
práce dětí jsme vystavili v přízemí budovy 
OÚ, aby si je mohli prohlédnout všichni. 
Třeba to přesvědčí i další děti a také s námi 
příště přijdou tvořit. Budeme se na ně těšit.

Na druhém setkání jsme se pustili nej-
dříve do malování dýní, některé děti vy-
malovávaly předtištěné dýně pastelkami 
a ty zkušenější si zkusily podle přinese-
ných dýni nakreslit tu svou uhlem na čtvrt-

ku. A pak jsme se pustili do dlabání dýní. 
Nebojte se, práci s ostrým nožem jsem dě-
lala já, do dalších prací se zapojily děti. Na 
vydlabané dýně si potom nakreslily fixou 
otvory pro oči, nos, pusu i zuby zuby, které 
jsem jim také vyřezala. Sice jsme nadělali 
trochu nepořádku, ale výsledek stál za to. 
Malé děti také nezahálely, vyráběly dýně z 
krepového papíru a byly také moc hezké, o 
čemž svědčí i přiložené fotografie. Malo-
vané i lepené obrázky jsme také vystavili. 
Dýně si děti odnesly domů.

Věřím, že se obě setkání dětem líbila 
a společně jsme tak příjemně strávili dva 
podvečery. Zveme i ostatní děti, aby se 
k nám také přidaly. Nápadů máme dost pro 
všechny.

Přijít se může podívat každý. Fotografie 
z Klubu najdete na adrese www.rostoklaty.
cz/image.

Každou středu od půl čtvrté se na vás 
těší Jarka Šermauerová

Klub Chroustík

Máte zájem o Mikuláše 
i s jeho družinou?
Mohou k Vám přijít až do domu.

Kontaktujte prosím SDH Rostoklaty 
na tel. čísle: 731 516 164.

Přemístění autobusové 
zastávky Nová Ves II
Upozorňujeme občany Nové Vsi II, 
že s platností od 9. 12. 2012 bude 
přemístěna stávající autobusová 
zastávka směr Český Brod od č.p. 8 
k dětskému hřišti u nebeského rybníka.

Výlov rostoklatského rybníka
Dne 20. 10. 2012 proběhl na místním 

rybníčku podzimní výlov ryb. Začá-
tek této nepříliš časté akce byl stanoven 
na 10.00 hod., členové spolku se měli sejít 
kolem sedmé hodiny, aby z hladiny rybníka 
odstranili spadané listí důmyslně sestave-
nou soustavou střešních latí a horolezec-
kých lan, na kterých kdysi pan Hamták 
nejstarší zdolal známou horu Milešovku 
odspoda nahoru. Lana syn Jakub Hamták 
zkrátil se slovy: já už sem se nalez dost. 
Po odstranění napadaného listí a různých 
jiných předmětů držících se na hladině 
jsme rozpálili gril, donesli stoly,židle a ob-
čerstvení. Členové hasičské sboru naplnili 
kádě vodou a byla roztažena sít. Tou dobou 
už se kolem rybníka pohybovalo značné 
množství návštěvníků a prakticky všichni 
členové rybářského spolku (současní i bý-
valí). Všichni se v sychravém počasí mohli 
zahřát čajem, grogem, rumem a prací. Něco 
málo po desáté začal výlov, do vody naská-
kali otužilci pod vedením Josefa Navrátila, 
zakladatele a dlouholetého člena rybářů, 
který se nyní věnuje lovu mamutů, zubrů 
a jiného polního pychu. Hned na začátku 
bylo všem jasné, že to nebude vůbec lehký 
úkol, neboť letité nánosy bahna ztěžovaly 
táhnutí sítě a na čelech pracujících se brzy 
objevily krůpěje potu. Po nevýslovném úsi-
lí se podařilo dostat sít ke břehu a ve všech 
tvářích se zračila otázka, bude tam něco? 
Stačilo však několik pohybů podběrákem 
a na unavených tváří se objevil úsměv – je 
tam! Je sice pravdou , že první ulovená ryba 

byl karas velký 8,7 cm, my však věděli že 
námaha nebyla zbytečná a postupem času 
se v tunách vyloveného bahna začaly mrs-
kat ryby mnohem větších rozměrů. Druhý 
zátah sítí už nebyl tak namáhavý a po spočí-
tání ryb v kádích jsme mohli konstatovat, že 
třetí zátah by byl jen plýtváním sil a výlov 
byl prohlášen za ukončený. Podařilo se vy-
lovit 33 velkých kaprů, dva karase a podle 
střízlivých odhadů přes 400 menších ryb,-
povětšinou karasů,které si odvezl rybářský 
spolek z Břežan II. 

Rybářský spolek by chtěl poděkovat 
dobrovolnému hasičskému sboru Ros-
toklat za naplnění kádí,za pomoc jak ve 
vodě tak i na souši a především za očiš-
tění sítě od bahna,které zvládl, dalo by se 
říci, brilantně,dále všem kteří ruku k dílu 
přiložili a bahna se nebáli a vedení spolku 
děkuje všem členům, kteří se sešli v tak 
hojném počtu.     

Za rybářský spolek jednatel  
Lukáš Dobřanský



Radka Nováková
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M áte rodinný dům a zjistili jste, že 
byste rádi přistavěli garáž, pergolu, 

bazén, oplocení či jinou menší stavbu? 
K menším stavbám na zahradě většinou 
potřebujete územní souhlas – jednodušší 
forma územního rozhodnutí, který vám 
vydá stavební úřad v Českém Brodě.

Jak na to?

OPLOCENÍ
Předpisy nenařizují, že musíte svůj po-
zemek u rodinného domu oplotit. Roz-
hodnete-li se však plot postavit, mohou 
vás čekat dvě velice rozdílné cesty. Když 
budete dělat nový plot a nebude vyšší 
než 1,8 m, stačí vám jen územní souhlas. 
Jakmile by plot byl vyšší, budete k jeho 
stavbě potřebovat územní rozhodnutí 
a stavební povolení. A to je podstatně 
složitější papírování, i když úřad spojí 
územní a stavební řízení do jednoho.

Stavební úpravy stávajícího oplocení 
nevyžadují žádné opatření stavebního 
úřadu, pokud nedochází k jeho zvýšení 
nad 1,8 metru.

ZAHRADNÍ ALTÁN ČI DOMEK, 
Záleží na tom, jestli budete altán či za-
hradní domek stavět klasicky, nebo si 
v některém z hobbymarketů koupíte tzv. 
stavebnici. V prvním případě by totiž šlo 
o stavbu, ve druhém o výrobek. A pod-
mínky pro ně jsou odlišné. Když zahrad-
ní altán či domek stavíte, platí to, co pro 
garáže: pokud je do 25 m2 zastavěné 
plochy, do 5 m výšky, nepodsklepený, 
nevytápěný a tak dále, postačí územní 
souhlas. Když se do stanovených limi-
tů stavba nevejde, bude vyžadovat její 
umístění a následně ohlášení, nebo sta-
vební povolení. 

Jakmile se však koupíte polotovar, 
který si na zahradě jen smontujete, bude 
to úřad brát jako výrobek plnící funkci 
stavby. A když bude nepodsklepený, ne-
budou v něm ustájena zvířata a nebude 
obsahovat pobytové místnosti či hygi-
enická zařízení, postačí k jeho umístění 
jen územní souhlas.

Tak můžete postavit třeba kůlnu na 
zahradní nářadí. Pokud však některou 
z podmínek nesplníte, budete kromě 
územního souhlasu potřebovat ještě 
ohlášení stavby – to se týká například za-
hradních domků, přenosných toalet, nad-

zemních bazénů, stavebních bu-
něk, dokonce i mobilních domů.

ZIMNÍ ZAHRADY, 
 SKLENÍKY
Zimní zahrady o jednom nad-
zemním podlaží a skleníky o za-
stavěné ploše do 40 m2 a do 5 m 
výšky vyžadují pouze územní sou-
hlas. 

ŽUMPA
Žumpa vodní dílo není, a tudíž místo 
vodního zákona podléhá pouze staveb-
nímu. Ke každé bezodtokové jímce bude 
třeba minimálně územní souhlas. Pokud 
stavební úřad posoudí žumpu jako vý-
robek, není kromě územního souhlasu 
potřeba nic jiného. Když však úřad určí, 
že žumpa není výrobek, ale stavba, bude 
nutné ji ohlásit – tedy pokud nebude vět-
ší něž 300 m2 a hlubší než 3 m. U větších 
či hlubších žump se vyžaduje územní 
rozhodnutí a stavební povolení, a tudíž 
není možné ji dělat svépomoci.

SEPTIK, DOMOVNÍ ČISTÍRNA 
ODPADNÍCH VOD
Při stavbě septiku nebo domovní čistič-
ky, stejně jako v případě studní, bude-
te muset nejprve na stavební úřad pro 
územní rozhodnutí a poté na vodoprávní 
úřad, kde zažádáte o stavební povolení. 
Tam také budete muset získat povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod pod-
zemních či povrchových.

KOTEC PRO PSA, KURNÍK, 
 KRÁLÍKÁRNA, VČELÍN
Ke všem stavbám pro chovatelství s jed-
ním nadzemním podlažím, do 16 m2 za-
stavěné plochy a do 5 m výšky je potřeba 
jen územní souhlas.

STUDNA
Každá studna je vodní dílo, a pokud 
chcete nechat nějakou vyhloubit, potře-
bujete vždy územní rozhodnutí a staveb-
ní povolení. O to první budete žádat na 
stavebním úřadě, o to druhé na vodo-
právním úřadě. Tam také budete muset 
podat žádost o povolení k odběru pod-
zemních vod.

V případě průzkumných vrtů nepotře-
bujete souhlas stavebního ani vodopráv-

ního úřadu k provedení vrtu, ale jeho 
provedení nahlásíte na Obecním úřadu. 
Následně postupujete tak, jak je uvedeno 
výše.

Oplocení se týká novela stavebního zá-
kona zákonem č. 191/2008 Sb., kde bylo 
zrušeno ustanovení § 103 odst. 1 písm. 
d) bod 6., Takže je nyní celý nový plot 
pouze na územní souhlas.

Slovníček
Ohlášení – Oznámení 
stavebnímu úřadu, že hodláte 
něco stavět. Nevede se 
stavební řízení. Úřad do 30 dní 
od ohlášení stavbu zamítne, 
nebo do 40 dní schválí. 
Nepřijde-li od úřadu během 
této doby nic, bere se to jako 
tichý souhlas (souhlas mlčky).

Stavební povolení – Výsledek 
stavebního řízení. Stavby, 
které nesplňují podmínky 
pro ohlášení, se musí stavět 
na stavební povolení. Lhůta pro 
jeho vydání je 60 dní.

Územní řízení – Veřejné řízení, 
v němž se rozhoduje o umístění 
stavby na pozemek. Někdy 
úřad spojí územní řízení se 
stavebním v jedno.

Územní rozhodnutí – Výsledek 
územního řízení. Je nezbytné 
pro každou stavbu, která se 
buduje na stavební povolení.

Územní souhlas – 
Zjednodušená forma územního 
rozhodnutí, nevede se žádné 
řízení.

Stavební informace pro občany: 
menší stavby

POVOLENO

V září jsme zpracovali a odeslali na 
MK žádost na práce v roce 2013, tento-
krát bychom zahájili obnovu vnějšího 
pláště.

V září jsme požádali o finanční 
podporu MAS Pošembeří na dokončení 
odvlhčení kostela. Účastnili jsme se ob-
hajoby projektu, kde jsme zodpověděli 
otázky komise, ale bohužel naše žádost 
nebyla podpořena.

Díky sponzorskému daru firmy 
ROBO invest se rozšíří dětské hřiš-

tě v Rostoklatech. Dar ve výši 50 tisíc 
korun byl připsán na účet obce v říjnu. 
Byla objednána houpačka tzv. orlí hníz-
do, která bude instalována v nejbližších 
dnech. Věříme, že tento herní prvek 
zaujme menší i větší děti, i když plně ho 
využijí až na jaře.

Městský úřad Český Brod, odbor 
dopravy vydá v těchto dnech 

povolení k novému umístění autobu-
sových zastávek v NV II.V říjnu byla 
zveřejněna Výzva k podání nabídky na 
zhotovitele zakázky. Osloveno bylo pět 
společností, tři z nich doručily nabídky. 
Nabídková cena byla rozdělena pro 
realizaci zastávky směr Pečky a směr 
Úvaly. Hodnotícím kritériem byla cena, 
nejnižší nabídku předložila společnost 
AVE Kolín směr Pečky 80 653 korun, 
směr Úvaly 56 120 korun. Požadavek 
DI Policie ČR nasvícení zastávek zvýší 
náklady na realizaci. Další podmínkou 
je umístit vodorovné značení u zastáv-
ky. Náklady je nutné započítat k cel-
kovým nákladům. Zastupitelstvo obce 
rozhodlo, že vzhledem ke stávajícím 
výdajům na přípravu stavby kanalizace 
( projekt pro realizaci stavby, firma pro-
vádějící VŘ, TDI – tyto náklady nejsou 
zahrnuty v dotaci ) se bude realizovat 
pouze autobusová zastávka směr Pečky. 
Realizace autobus. zastávky směr Úvaly 
bude možná později, je zpracován pro-
jekt, bude vydáno povolení.

Jedním ze symbolů pod-
zimu je bezesporu 

pouštění draků. Pro-
to se v sobotu 13. 
října sešli malí 
i velcí příznivci draků na 
3. Rostoklatské drakiádě po-
řádané místním sborem dob-
rovolných hasičů. Objednávka počasí 
se tentokrát vydařila na výbornou, slu-
níčko a lehký vítr byly pro létání draků 
jako stvořené. 

Více než padesátka dětí, která se se-
šla na fotbalovém hřišti, si mohla vy-
zkoušet různé soutěže, například ha-
sičskou překážkovou dráhu, uzlování, 
hašení školy, jízdu na čtyřkolce a další. 

Poté se začalo soutěžit v lé-
tání draků, bylo několik 

kategorií – největší, 
nejhezčí, nejlépe léta-
jící drak a cena diváků. 

Výherci si odnesli věcné ceny a na 
každého zbyla nějaká ta sladkost.

Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří s přípravou drakiády pomohli, 
a zvláště Míše Havrdové za zajištění 
tekutého občerstvení pro malé i vel-
ké účastníky.

Věříme, že si tento den užili 
děti i jejich rodiče, kteří se od 
pouštění draků leckdy nemohli 

odtrhnout, a těšíme se na Vás na dal-
ších akcích.  SDH Rostoklaty

Rostoklatská drakiáda

PLACENÁ INZERCE


