
N a podnět Osadního výboru 
pokračujeme v řešení do-

pravní bezpečnosti v Nové Vsi II. 
V červenci navštívil na pozvání pí 
Večeřové, předsedkyně OV, Novou 
Ves II poslanec Stanislav Huml se 
svým asistentem Petrem Šlechtou. 
Schůzky se účastnili Martin Hušner, 
místostarosta, I. Večeřová a I. Tibu-
levska za OV. 

Stanislav Huml je dopravním ex-
pertem a bývalým ředitelem Centra 
dopravní bezpečnosti. Společné se-
tkání mělo pomoci vyřešit dopravní 
situaci. Po seznámení se se stávající 
dopravní situací poslanec uvedl, že 
hlavní nebezpečí vidí v umístění 
autobusové zastávky směr Český 
Brod, která je umístěna v zatáčce, 
a doporučil, aby autobusová zastáv-
ka byla přeložena k dětskému hřišti, 
umístit dopravní značení „obytná 
zóna“ k čp. 16, 26 a 20 a při vjezdu 
do obce od Českého Brodu umístit 
vodorovné značení, symbol zpoma-
lovacího pruhu.

Doporučení pana poslance vedlo 
k dalšímu místnímu šetření, tento-
kráte s dotčenými orgány, tj. zástupci 
Dopravního inspektorátu Policie ČR, 
vedoucího odboru dopravy MěÚ 
Č. Brod, odboru dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje, zástupci 
autodopravců ROPID, ČSAD a zá-
stupců obce. Zástupce DI Policie ČR 
souhlasil s umístěním autobusové 
zastávky na zelenou plochu k dět-
skému hřišti. Výhledově doporučil 
přemístit i zastávku od Českého 
Brodu k čp. 26. Všichni přítomní 
souhlasili a dohodli se, že změna 
umístění autobusové zastávky smě-
rem do Českého Brodu bude zařaze-
na do jízdního řádu od 9. 12. 2012. 
Dále policista doporučil místo 
vodorovného značení zpomalova-
cího pruhu u vjezdu do obce od ČB 
vyobrazit symbol 50.

Pro realizaci je nezbytné mít 
zpracovaný projekt, následně získat 
kladná vyjádření dotčených orgánů 
a odbor dopravy MěÚ Český Brod 
vydá souhlas s realizací. 

Z historie Nové Vsi II a Rostoklat 
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Jan Psota ml., 
kronikář obce Rostoklaty

P řed  pár  týdny  jsem 
na internetu nalezl foto-

grafii  latinské  listiny  z  roku 
1332,  kterou  jsem  znal  do-
sud  jen  z  regestu.  K  mému 
překvapení  šlo  o  druhou 
nejstarší zmínku o Rostokla-
tech,  a  tak  jsem  pro  získání 
kopie  zahájil  jednání  s  Ar-
chivem  Národního  muzea, 
kde se ve sbírce pergameno-
vých  listin  nachází  originál 
(sign.  A  64).  Listina  popi-
suje osudy zemanské rodiny 
pánů z Chrustoklat před 680 
lety, držící vesnici od konce 
13.  do  poloviny  14.  století. 
Z  doby  jejich  vlády  existují 
pouhé dvě listiny, bude tedy 
na  místě,  když  si  nejstarší 
majitele  Rostoklat  připome-
neme.

Rostoklaty  se  v  zrcadle 
dějin  objevují  poprvé  v  ne-
přímé  zmínce  z  roku  1295 
jako Chrustoklaty. Nepřímé 
proto,  že  se  v  listině  nepí-
še o vesnici jako takové, ale 
jen  o  majitelích,  vladycké 
rodině  užívající  přídomek 
„z  Chrustoklat”.  23.  květ-
na  1295  se  vedle  Štěpána 
z  Tuklat  (Tuklak),  Předbo-
ra,  Nachvala  a  Zachariá-
še  z  Kounic  (Konicz),  Su-
lislava  z  Mrzek  (Mrizek), 
Mikuláše  a  Zdeslava  z  Tis-
mic  (Tysmicz)  uvádí  v  oné 
listině  i  vladyka  Zdeslav 
z  Chrustoklat  (Chrustoclat) 
a  jeho  syn  Jan.  Tito  a  jiní 
zástupci  venkovské  šlechty 
se  stali  svědky  z  okolí  vsi 
Bylan,  kterou  daroval  jmé-
nem krále Václava II. Hynek 
z Dubé, purkrabí na Tuhoš-
ti,  pražskému  biskupství 
v  majetek  jako  náhradu 
za  biskupství  před  lety  od-

ňaté osady Přemyslem Ota-
karem  II.  Jakou  pečeť  nebo 
znamení  rodina  užívala,  se 
neví. Zdeslav měl syny Jana, 
Zdeslava,  Předbora  a  brat-
ra  Sbramíra,  který  působil 
jako  farář  ve  Smidarech 
(Nový Bydžov). O synu Ja-
novi  nemáme  po  roce  1295 

žádné  zprávy.  Syn  Předbor 
z  Chrustoklat  se  tak  jako 
strýc  věnoval  duchovnímu 
životu  a  po  studiích  teolo-
gie se roku 1332 vypracoval 
na  probošta  rajhradského 
kláštera, později se  jím stal 
v Polici a v letech 1336–60 
dosedl  na  opatskou  stolici 

Břevnovském klášteře. Jako 
mnich  vynikal  skromností, 
pokorou,  pobožností  i  hor-
livostí,  čímž  si  získal  sym-
patie opatů Bavora z Nečtin 
i  Dětřicha.  Roku  1341  se 
mu  podařilo  rozšířit  kláš-
terní  panství  přikoupením 
vesnic  Petrovic,  Petroviček 
a  tvrze  Dřevíče  od  Hynka 
Berky z Dubé.

Prostřední  syn  Zdeslav 
držel  po  otci  Chrustokla-
ty  a  získal  rytířský  titul. 
23.  února  1332  vyznal  před 
proboštem  pražské  kapituly 
Držislavem,  pražským  arci-
jáhnem  Tomášem  i  kouřim-
ským arcijáhnem a oficiálem 
pražského  biskupství  Bo-
hutou,  že  jeho  otec  Zdeslav 
z Chrustoklat a strýc Sbramír 
z Chrustoklat,  farař ve Smi-
darech,  odkázali  za  svého 
života  klášteru  v  Břevnově 
170  kop  pražských  grošů 
za  spásu  svých  duší,  po-
jištěných  na  jeho  majetku 
v Chrustoklatech, a  to  tako-
vým způsobem, že plynoucí 
roční plat z této částky pobí-
rá  polický  probošt  Předbor. 
Touto  šlechetnou  závětí  si 
zemřelí  Zdeslav  a  Sbramír 
zajistili v klášteře místo po-
sledního odpočinku. Prohlá-
šení  probošta  Držislava,  ar-
cijáhna Tomáše a pražského 
oficialáta  je  ověřeno  nejen 
notářským  signem  klerika 
pražské diecéze a veřejného 
notáře Miroslava z Písku, ale 
i jejich pečeťmi.

Zdeslav  Chrustoklaty 
dlouho nedržel, již po 14 le-
tech se roku 1346 připomíná 
v  roli  vlastníka  vesnice  sta-
roměstský  měšťan  Menhart 
Rokycanský.  Od  té  doby  se 
majitelé střídali častěji,  jed-
ním z nich byl dokonce sám 
císař a král Karel IV.

LATINSKÁ LISTINA Z ROKU 1332
Druhá nejstarší zmínka o Rostoklatech je v Archivu Národního muzea

sobota 13.10.2012 od 10.00hod 
na fotbalovém hřišti v Rostoklatech

3.ročník
Rostoklatské drakiády

SDH Rostoklaty zve děti na 
(nejen z Rostoklat a Nové Vsi ll)

Oznámení o přerušení 
dodávky elektřiny
Skupina ČEZ informuje 
o plánovaném přerušení dodávky 
elektřiny v obci Rostoklaty – 
novostavby U Křížku (ke dráze) 
dne 16. 10. 2012 od 8 do 14 hod.

Pozvánka
Rybářský spolek Rostoklaty 
pořádá v sobotu 20. října 2012 
od 10 hod. výlov rybníka.
Menší občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na vás, Jakub Hamták, 
předseda spolku

.



Radka Nováková

Poté je možné provést výběrové řízení 
na zhotovitele. Dle finanční náročnosti 
bude zastupitelstvem rozhodnuto o roz-
sahu. Času není nazbyt a minimálně 
autobusová zastávka do Českého Brodu 
musí být k 9. 12. 2012 připravena 
na novém, bezpečném místě. 

Většina majitelů nemovitostí v obou 
částech obce podepsala s Obcí 

Rostoklaty na jaře roku 2007 Závaznou 
přihlášku k připojení na tlakovou kanali-
zaci se závazkem úhrady příspěvku. Dle 
závazných přihlášek byl zpracován projekt 
připojovaných nemovitostí, následně bylo 
vydáno stavební povolení a podána žádost 
o dotaci na SZIF. Výši příspěvku 8 000 Kč 
stanovilo zastupitelstvo obce na svém 
zasedání 12. 3. 2007. V době přípravy pro-
jektu a stanovení výše příspěvku se před-
pokládalo, že výše dotace bude činit 90 % 
celkových nákladů vč. DPH. V roce 2009 
SZIF změnil pravidla a DPH je neuznatel-
ným nákladem, tzn., že DPH nelze zahr-
nout do dotace. Vyplývá z toho, že obec 
fakticky získala dotaci 70 % celkových 
výdajů a předpokládaný podíl obce se zvý-
šil z 10 % na 30 %. Výše úvěru se ztrojná-
sobí a prodlouží se doba splatnosti úvěru 
na cca 10 let (poskytovatel úvěru bude 
vybrán výběrovým řízením). Zastupitelé 
se na svém zasedání 24. 9. 2012 shodli, že 
nebudou měnit výši příspěvku od přihlá-
šených zájemců k připojení na kanalizaci. 
Jistě se shodneme, že funkční kanalizace 
zvedne naši životní úroveň.

Zastupitelé rozhodli, že příspěvek 
za připojení bude vybírán až po uzavře-
ní Smlouvy o dílo se zhotovitelem. To 
předpokládáme začátkem roku 2013. 
Zahájení výběru příspěvku bude předem 
oznámeno.
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M áte  rodinný  dům  a  zjistili  jste,  že  byste 
rádi přistavěli garáž, pergolu, bazén, 

oplocení či jinou menší stavbu? K men-
ším  stavbám  na  zahradě  většinou 
potřebujete  územní  souhlas  –  jed-
nodušší forma územního rozhod-
nutí,  který  vám  vydá  stavební 
úřad v Českém Brodě.

Jak na to?
GARÁŽ
Rozmysleli jste se a chcete dům 
doplnit  garáží? Můžete  si  ji  sa-
mozřejmě  postavit  dodatečně. 
Když ji přistavíte k některé ze stěn 
domu a propojíte ji s domem, bude 
to  z  hlediska  stavebního  zákona  pří-
stavba. Pak hraje roli, jak moc se garáží 
rozroste zastavěná plocha domu. Pokud dům 
i  s  garáží  splní  limit  150  m2,  stačí  na  staveb-
ním  úřadě  získat  územně  plánovací  informaci 
a přístavbu ohlásit. Když však zastavěnou plo-
chu 150 m2 překročí, musíte požádat o územní 
rozhodnutí a stavební povolení. POZOR – v ta-
kovém  případě  už  garáž  nemůžete  stavět  své-
pomocí,  ale budete  si muset najmout  stavební 
firmu. 

Jiná situace nastane, když se rozhodnete ga-
ráž postavit samostatně někde v zahradě. A pro-
tože to bude stavba o jednom nadzemním pod-
laží, do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
nepodsklepená,  nevytápěná,  bez  místností, 
kde se zdržují lidé, nesloužící k ustájení zvířat 
a skladování hořlavin a bude umístěna ve vzdá-
lenosti nejméně 2 metry od společné hranice se 
sousedem  a  3,5 metru  od  hranice  s  veřejným 
prostranstvím, postačí jen územní souhlas. Jak-
mile však některá z podmínek nebude splněna, 
například bude garáž větší nebo vytápěná, bude 
nezbytné navíc požádat event. o udělení výjim-
ky  z  odstupových  vzdáleností,  podat  ohlášení 
stavby, popřípadě požádat o územní rozhodnutí 
a stavební povolení.

Podobně jako garáž budou stavební úřady 
povolovat přistavěnou či samostatně stojící 
pergolu.

ZAPUŠTĚNÝ BAZÉN
Záleží na tom, jak bude bazén velký: pokud se 
vejde do 40 m2, stačí vám k jeho stavbě pouze 
územní  souhlas, ohlášení  ani  stavební povole-
ní nepotřebujete. Pokud bude bazén větší, pak 
k územnímu souhlasu musíte podat ještě ohlá-
šení stavby. Územní rozhodnutí a stavební po-
volení budete potřebovat v případě, že podzem-
ní stavba přesáhne 300 m2 nebo 3 m hloubky.

Příště: Oplocení, Zahradní altán  
či domek, skleník

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  
k 30. 9. 2012 je 

392 491,03 Kč

Poznámka ke stavu účtu: KB měsíčně odečítá 
20 Kč za doručení výpisu. 

Životní jubilea
Libuše Strnadová, Marie Tláskalová, 
Věra Vohánková , všechny 
z Rostoklat 

Pozvánka do divadla
Je podzim, blíží se Vánoce a čas 
pravidelného, společného odjez-
du do pražského divadla. Tento-
krát pojedeme do Divadla Palace 
Theatre na Václavském náměstí.

Představení: A do pyžam
Kdy: sobota 10. 11. 2012 od 19 hod.
Cena vstupenky: 420 Kč

Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, 
Kateřina Brožová (alt. Kamila Šprá-
chalová), Kateřina Hrachovcová (alt. 
Nela Boudová), Eva Čížkovská, Martin 
Hruška (alt. Zdeněk Vencl).
Brilantní komedie, která si neklade 
jiný cíl než pobavit diváka. Kultivo-
vaně oživuje neselhávající principy 
francouzské bulvární frašky. Autor 
má mimořádný cit pro vtip, situační 
a slovní komiku. Umí vytvořit zajíma-
vou zápletku a najít vtipné rozuzlení, 
neobává se ani jiného druhu pikan-
térie. 
O tom, že umí rozvibrovat bránice di-
váků, svědčí tituly, které byly u nás již 
dříve s velkým úspěchem uváděny: 
„Anna poklad rodiny“, „Na správné 
adrese“ atd. 

Dopravu zajistí a hradí Obecní úřad 
Rostoklaty společně s OÚ Tismice.

Zájemci, přihlaste se nejpozději 
do středy 17. 10. 2012.

Upozornění pro občany  
Nové Vsi II
Česká pošta žádá občany Nové Vsi II, 
aby správně uváděli svou adresu 
vč. poštovního směrovacího čísla. 
Správná doručovací adresa je Nová 
Ves II čp., Český Brod, PSČ 282 01.

Stav účtu

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. Přispěla: Emílie Hamtáková, Rosto-

klaty (bude převedeno v říjnu)

Stavební informace pro občany: 
menší stavby

POVOLENO

Klub CHROUSTÍK  
při OÚ Rostoklaty
zahajuje dne 17.10. 2012 každou středu od 15.30 do 18.30 hodin v zase-

dací místnosti OÚ tvořivou činnost pro děti (u menších dětí i pro 
jejich doprovod).

Na společných setkáních budeme společně vytvářet dekorace 
z  papíru,  přírodních  materiálů,  látek  nebo  moduritu  k  různým 
příležitostem. Před Vánocemi budeme vyrábět ozdoby na stro-
meček, upečeme cukroví pro maminky a  tatínky nebo si udě-
láme hezký vánoční svícen. Nezapomeneme ani na Velikonoce 

a jarní motivy, MDŽ nebo Svátek matek. 
Výtvarné práce budou přizpůsobené věku a schopnostem dětí. 

Na každém setkání bude dětem zajištěn pitný režim i svačinka.
Přijďte tvořit! Těším se na všechny děti  

z Rostoklat i Nové Vsi.  
Jarka Šermauerová,  

místostarostka

Chcete zviditelnit firmu na webu obce?
Zastupitelé se na svém červencovém zasedání rozhodli, že umožní 
místním podnikatelům umístit webový odkaz místní firmy na webové 
stránce obce. Služba je zpoplatněna symbolickou částkou 100 Kč za 
měsíc. Pokud máte zájem o tento způsob reklamy, obraťte se na OÚ.


