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P rázdninové měsíce se bohužel 
vyznačovaly zvýšenou kriminali-

tou v obci. Obecnímu úřadu poškození 
majitelé oznámili ukradená kola či 
křovinořezy. Vzhledem k tomu, že jsme 
získali informace o možných pacha-
telích (bohužel dotyční informátoři 
nechtějí svědčit) předali jsme  tyto in-
formace na pobočku Policie v Českém 
Brodě a požádali o zvýšenou hlídkovou 
činnost. 

V červenci došlo v Nové Vsi II 
k dopravní nehodě, kde vozidlo 

porazilo sloup veřejného osvětlení. Od 
nehody řidič ujel. Nehodu jsme nahlá-
sili na Policii ČR. Svědci informovali 
OÚ o pachateli a bude vyzván k úhradě 
vzniklé škody.

O d pondělí 2. 9. do 13. 9. 2013 
můžete v zasedací místnosti na-

hlédnout do obnoveného katastrálního 
operátu. Připravena je tabulka změn 
každého listu vlastnictví. Ve vlastním 
zájmu si přijďte  zkontrolovat úda-
je, které se v říjnu zapíší do katastru 
nemovitostí. Ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne zveřejnění můžete podat námitky 
u Katastrálního úřadu. Pokud na Vašem 
listu vlastnictví dojte ke změně, je ne-
zbytné tuto skutečnost oznámit Finanč-
nímu úřadu prostřednictvím daňového 
přiznání v lednu 2014.

Z a několik málo týdnů bude dokon-
čena letošní etapa obnovy kostela 

sv. Martina. Již nyní připravujeme 
dotační žádost na rok 2014, žádáme 
Ministerstvo kultury ČR o finanční pří-
spěvek na dokončení jižní strany lodě 
a dokončení okapového chodníku. 

Rádi bychom Vás pozvali v sobotu 
9. listopadu, před svátkem sv. Martina, 
do kostela na „den otevřených dveří“. 
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Slovo  
starostky

Radka Nováková

Rybářský spolek se omlouvá za posunutí termínu akce Prázdniny jsou fuč.  
Na setkání se těšíme v sobotu 14. 9. 2013 od 9 hod.

Jakub Hamták, předseda spolku

Uteklo to jako voda a hurá do školy
Předposlední srpnovou sobotu jste na návsi v Nové Vsi II mohli vidět pohádkové postavičky – taťku 
Šmoulu, Červenou Karkulku, Pepka námořníka, čertice, kočičky, piráta, Supermana, čarodějnice, zedníky, 
berušku, párek v rohlíku nebo upíry a kostlivce. Dětský smích a veselí ovládlo celý den. Překvapením byla 
Bílá paní, která zářila z povzdálí a poté jsme si trochu s předstihem připomněli vánoce, na které nás upo-
zornil ozdobený stromeček. Dokonce nechyběl ani klaun, který tradičně svými kousky rozesmál každého. 
Děti si mohly pro štěstí sáhnout i na pavouka. Přejeme jim, aby jim v nadcházejícím školním roce přinesl 
hodně štěstí a úspěchů.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se organizačně podíleli na celé akci a také děkujeme všem 
naším sponzorům, kteří nám pomohli tento den uskutečnit. 
Za Osadní výbor Ivana Večeřová



Topíte uhlím či dřívím v kamnech 
nebo plynovém kotli a chce se vy-
hnout problémům? Nařízení vlády 
č. 91/2010 stanovuje, že každý ko-
mín musí alespoň jednou ročně projít 
kontrolou. V obci nabízí své komi-
nické služby různí živnostníci. Pokud 
jste nevyužili jejich služeb, nabízíme 
Vám zajištění kontroly komínu přes 
OÚ. Přihlášku odevzdejte nejpozději 
do 25. 9. 2013. 

Cena: 600 Kč/jeden průduch a za 
druhý 300 Kč

Termín kontroly: 3. a 4. 10. 2013

PŘIHLÁŠKA

Já, …................................................
................, majitel nemovitosti 
Rostoklaty/Nová Ves II  č.p. 
…...... mám zájem o provedení 
kontroly  komínu.
tel. spojení ..…...................................
podpis: …............................................

ZvěstovatelRostoklatský ZvěstovatelRostoklatský
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Máte již povinnou 
 kontrolu komínu?Kanalizace

Kácet stromy na vlastních zahradách 
lze nově bez povolení OÚ

Životní jubilea
Jaroslava Machová,  
Marie Semánková,  
Jan Mokošín,  
Marie Dlouhá,  
Helena Mesteková,  
František Rezek, Jan Hanuš, 
Václava Šmejkalová,  
všichni z Rostoklat

Zemřel
pan Jiří Kabeláč, Rostoklaty čp. 54

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 31. 8. 2013 je 
411 566,37  Kč

Stavitelství Řehoř pokračuje ve 
výstavbě tlakové kanalizace dle 

harmonogramu. Práce pokračují na 
ČOV, byla provedena zkouška těs-
nosti nádrží a budou zahájeny sta-
vební práce na nadzemní části ČOV. 
Pokračují práce na přípojkách, v tuto 
chvíli je dokončeno 25 % přípojek 
a dokončují se hlavní řady. 

Tak jako při každé stavbě se obje-
vily skutečnosti, které nemohly být 
zohledněny v projektu. Z význam-
ných změn můžeme uvést kolizi ka-
belu O2 v Nové Vsi II, kde je v zemi 
položen kabel, který byl majitelem 
sítě označen jako nadzemní, dále vy-
volaná nutnost přeložení trasy u čp. 
37, 14 a 15 opět v NV II. Tyto sku-
tečnosti brzdí práce v NV II. K tomu 
se přidávají změny na přípojkách, 
tj. vyřazení odhlášených přípojek 
a zakreslení přípojek nových, to vše 
vč. rozpočtových úprav. Tyto změny 
nyní zpracovává projektant, dále bu-
dou projednány na odboru životního 
prostředí, podáno změnové hlášení 
poskytovateli dotace SZIF a po od-

souhlasení budou změny zohledněny 
ve smlouvě o dílo. 

O termínu osazování čerpací šach-
ty právě na vašem pozemku vás bude 
v předstihu informovat stavbyvedou-
cí p. Junek. Před instalací šachty pro-
běhlo u každé nemovitosti výškové 
zaměření, kde byla za účasti TDI, 
stavbyvedoucího a starostky zjištěna 
hloubka napojení nátoku do šachty 
(ČŠ). Dle zjištěných údajů jsou vy-
ráběny ČŠ. Žádáme majitele domu, 
kde nebylo možné provést změření 
vývodu a uvedli sami výškový údaj,  
aby před instalací šachty připravi-
li (odkopali) vývod odpadních vod 
z domu, aby bylo možné ověřit jimi  
uvedenou výšku před osazením šach-
ty. 

Požadavkům majitelů domů typu 
„požaduji umístění šachty  příští pon-
dělí“  nelze  při vší snaze vyhovět. 
Časové a technické nároky na osaze-
ní šachty jsou pozemek od pozemku 
rozdílné a  Váš vstřícný přístup je ne-
zbytný ke zdárnému dokončení celé 
stavby a děkujeme Vám za něj.

Ministerstvo životního prostředí 
zveřejnilo na svých stránkách 

informace k novele vyhlášky o ochra-
ně dřevin a povolování jejich kácení, 
která přináší zásadní změnu v přístupu 
ke kácení dřevin v soukromých zahra-
dách. Majitel zahrady již nebude mu-
set ve správním řízení žádat o povo-
lení pokácet stromy, které se nachází 
na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo 
životního prostředí klade větší důraz 
na ochranu alejí.Vyhláška o ochraně 
dřevin, na základě které se zpřísňu-
je ochrana stromořadí a díky které si 
majitel zahrady bude moci na svém 
pozemku bez povolení kácet stromy, 
platí od 15. července 2013, od kdy je 
zároveň účinná. Vyhláška je zveřej-
ňována ve Sbírce zákonů pod číslem 
189/2013 Sb.

Povolení ke kácení dřevin, pokud tyto 
dřeviny nejsou součástí významného 
krajinného prvku nebo stromořadí, již 
nebude potřeba pro zahrady. Ty jsou 
definovány jako veřejnosti nepřístupné, 
stavebně oplocené pozemky u bytových 

a rodinných domů v zastavěném území 
obcí.

Jak je vyhláškou definována 
zahrada?
Zahrada je pro potřeby navrhované vy-
hlášky definována jako pozemek u by-
tového domu nebo u rodinného domu 
v zastavěném území obce, který je sta-
vebně oplocený a nepřístupný veřej-
nosti. Všechny tyto znaky musí zahrada 
splňovat současně.

Zahradou je pozemek související se 
stavebním pozemkem, na kterém je 
umístěn bytový nebo rodinný dům de-
finovaný podle stavebního zákona. Tuto 
podmínku tedy nesplňují např. pozem-
ky v zahrádkářských osadách, přestože 
v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. 
Živý plot, tedy zahrada tvořená dřevi-
nami, za stavební oplocení považována 
není.

Jsem vlastníkem zahrady – co pro 
mě nová vyhláška znamená?
Na vlastní zahradě si nově může její ma-

jitel bez předchozího povolení obecního 
úřadu v době vegetačního klidu upravit 
své vlastní stromy. Výjimkou jsou dře-
viny, které jsou součástí významného 
krajinného prvku, či stromořadí, nebo 
jsou vyhlášeny jako památný strom. 
Každý majitel zahrady ví, že se kácí 
v těch případech, kdy je k tomu pádný 
důvod. A zpravidla v období vegetační-
ho klidu.

Je možné kácet dřeviny 
ve vegetačním období?
Podle vyhlášky se kácení provádí zpra-
vidla v období vegetačního klidu. To 
znamená, že kácet v době vegetace 
(mimo období vegetačního klidu) není 
zakázáno. Kácením stromů mohou být 
dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zá-
konem. To se může týkat např. ochrany 
ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně 
poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vy-
rušovat ptáky zejména během rozmno-
žování a odchovu mláďat) nebo ochrany 
zvláště chráněných druhů, resp. jejich 
biotopů. 

Datum a doba konání voleb, právní předpisy 
na úseku voleb do Poslanecké sněmovny
Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo 
publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., 
byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, a  stanoveny dny jejich 
konání na 25. a 26. října 2013.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území 
České republiky v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.
Máte zájem pomoci při zajištění průběhu voleb? 
Hledáme pět dobrovolníků do volební komise
Členem okrskové volební komise může být 
  pouze státní občan České republiky, u něhož 

nenastala překážka výkonu volebního práva 
(tj. zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo  
karanténa)

  který není kandidátem pro volby do Poslanecké 
sněmovny

  který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let
Nároky členů okrskových volebních komisí - § 82 
zákona o volbách do Parlamentu ČR a § 12 vyhlášky č. 
233/2000 Sb.
Členové okrskové volební komise mají nárok na 
zvláštní odměnu za výkon funkce
  člen ........................................1 300 Kč
  zapisovatel ..........................1 500 Kč
  předseda .............................1 600 Kč

Oznámení České pošty
V době 3. do 13. září 2013 bude naše 

pošta uzavřena.
Dovoz pošty bude zajišťovat motori-

zovaná složka pošty. Podání zásilky či 
její vyzvednutí bude možné na pobočce 
v Českém Brodě, ve všední dny od 8 do 
18 hod a v sobotu do 10 hod, případně 
si můžete telefonicky domluvit den 
dodání (hodinu nikoli, tel. 321 61 00 28 
nebo 29).

Další pro nás podstatnou informací je 
fakt, že naše paní pošťačka je od 1. 10. 

2013 přeložena na pobočku v Českém 
Brodě.

Položme si otázku: Co bude s poštou 
dál? 

Od 1. 10. 2013 nebude v obci zajiš-
těna roznáška pošty, tzn., že nebude po 
obci chodit doručovatel a roznášet zá-
silky. Doručování zajistí motorizovaná 
hlídka, obcí by měla projíždět po 8 hod.

Od 1.10. 02013 budeme mít novou 
paní pošťačku. Otevírací hodiny: 
8–10 hod, odpolední zůstanou beze 

změny. Podat či vyzvednout zásilku 
bude možné i nadále v Rostoklatech. 

Vedoucí České pošty v Českém 
Brodě nás ujistila, že rušení pobočky 
v Rostoklatech není v plánu.

Paní Ing. Jaroslavo Zvalová, děku-
jeme Vám za 13 let na pobočce v Ros-
toklatech. Přejeme Vám na novém 
pracovišti spokojenost, pohodu a samé 
milé klienty. Těšíme se, že se budeme 
i nadále potkávat.


