
Radka Nováková

P rázdniny utekly jako voda, 
děti nastupují zpátky do 

škol. V září se můžeme těšit 
na tradiční akci Prázdniny 
jsou fuč Rybářského spolku, 
Fotbalový klub Traverza zve 
všechny na oslavy 40. výročí 
založení klubu. Letní měsíce, 
stejně jako loni a předloni, 
byly ve znamení zvýšené 
kriminality. Zloději se pokusili 
vloupat v pravé poledne do 
místního obchodu se smíše-
ným zbožím. Naštěstí k odci-
zení zboží z obchodu nedošlo. 
Pachatelé obci způsobili škodu 
poškozením dveří a zámku, 
obec škodu řeší v rámci svého 
pojištění. Policie byla požá-
dána o zvýšenou hlídkovou 
činnost v obci. 

Stejně rychle uplynuly 
4 roky volebního období 
2010 – 2014. Ráda 
bych poděkovala všem 
dosavadním zastupitelům 
paní Evě Albrechtové, 
Blance Apltauerové, Emilii 
Hamtákové, Jaroslavě 
Šermauerové a panu Jánu 
Domitrekovi, Martinu 
Hušnerovi, Lukáši Kmochovi 
a Davidu Valachovi. Společně 
jsme se rozhodli kandidovat 
do zastupitelstva obce v říjnu 
t.r., opět jako sdružení 
nezávislých kandidátů. 
V naší obci byla registrována 
ještě jedna kandidátka „Za 
otevřenější Rostoklaty “. 
Informace o komunálních 
a senátních volbách najdete 
v tomto čísle Zvěstovatele. 

Ráda bych poděkovala všem 
dopisovatelům do Rostoklat-
ského Zvěstovatele, kteří nás 
informovali o dění v obci 
a místních spolcích. 
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S e zahájením nového školního roku je ak-
tuálním tématem mateřská škola. Někte-

ří uspěli u zápisu v okolních školkách, jiní 
nikoliv, stejně jako mnoho dalších rodičů 
v celé republice. Současné zastupitelstvo si 
je vědomo tohoto problému a hledalo řešení. 
Jednou z variant byla výstavba nové mateř-
ské školy v Rostoklatech. Přípravy výstavby 
ztroskotaly hned na začátku, obec nevlastní 
žádný vhodný pozemek a jednání se soukro-
mými vlastníky nebyla úspěšná. 

Komerční cena pozemku se v obci pohy-
buje okolo 1 500 Kč/m2, náklady na jeho 
pořízení by činily cca 3 mil. Kč. Umístění 
mateřské školy musí být v Územním plánu 
obce. MŠ nelze do územního plánu začlenit 
dokud nebude pozemek zajištěn. Realiza-
ce vlastní MŠ byla zastupiteli vyhodnoce-
na jako nereálná a hledali jsme jiná řešení. 
Uzavřeli jsme smlouvy s okolními obcemi 
o zajištění míst v MŠ a dále hledali možnosti 
spolupráce.

Dobrá zpráva pro rodiče školkových dětí
V rámci meziobecní spolupráce jsme se sta-

li partnery projektu na výstavbu nové MŠ 
v sousední obci Břežany II a přispěli tak 
k přidělení dotace. 

Meziobecní spolupráce je nově velmi 
podporovaná a má svůj logický význam. 
Zastupitelé obce Břežany II přidělení 
dotace na výstavbu nové dvoutřídní MŠ 
přivítali a podnikají kroky pro její brzké 
otevření. Mají ukončeno výběrové řízení 
na technický dozor investora, v září bude 
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby a pokud proběhne VŘ bez problé-
mů, dá se předpokládat zahájení stavby 
v říjnu či listopadu. 

Původně měla být stavba dokončena do 
konce tohoto roku. Obec Břežany II má ter-
mín prodloužen do března 2015, je možné, 
že termín dokončení bude nutné, vzhledem 
k administrativní náročnosti, ještě pro-
dloužit. Kolegům ze sousední obce přeje-
me úspěšný proces VŘ a bezproblémovou 
výstavbu. Těšíme se na slavnostní otevření 
MŠ v roce 2015, ve které najdou umístnění 
také děti z naší obce. Věříme, že to mladé 
rodiny uvítají. 
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Slovo 
starostky

Nová mateřská škola 
v Břežanech II – řešení  
pro rostoklatské rodiče 

V  minulém čísle Zvěstovatele jsem Vás zvala za Osadní výbor 
na Novoveskej maškarní rej. Přípravy byly opravdu náročné, 

nechtěli jsme nic podcenit. O to větší bylo překvapení, když jsme 
přivítali v maskách děti nejen místní, ale i jejich kamarády z okolí. 
Myslím, že fotky nejlépe vystihují jaká byla atmosféra. Podívejte se 
na www.rostoklaty (záložka galerie). Díky všem, kteří se podíleli jak 
organizačně, tak i sponzorsky na příjemném odpoledni pro děti. 

Za Osadní výbor: Ivana Večeřová 

Barevná náves
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V  září byl schválen Kanalizační řád 
odborem životního prostředí MěÚ 

v Českém Brodě. Dokument je k na-
hlédnutí v kanceláři OÚ a vyvěšen na 
webu obce v sekci kanalizace. V srpnu 
byly dokončeny Podmínky napojení na 
veřejnou splaškovou kanalizaci. V do-
kumentu se zájemci o nové napojení 
dozví podmínky (materiálové, tech-
nické, apod), které je nezbytné dodr-
žet, aby obdrželi souhlas s napojením. 
Vlastník kanalizace, tedy Obec Rosto-
klaty, m.j. požaduje, aby nově osazova-
ná čerpadla v čerpacích šachtách byla 
od stejného výrobce jako jsou u všech 
realizovaných přípojek. Tato podmínka 
byla dlouze diskutována a opět jsme se 
nechali poučit v okolních obcích, kte-
ré se také z důvodu případných oprav 
a servisů čerpadel rozhodly pro jedi-

ného dodavatele. Nové přípojky budou 
investory předány do majetku a správy 
Obce, v celé obci bude tedy jeden do-
davatel čerpadel. V příštím roce bude 
obsluha kanalizace a ČOV vyslána 
na školení k dodavateli čerpadel a po 
skončení záruční doby bude běžné 
opravy provádět sama. 

Z pohledu občana se může zdát, že 
práce na kanalizaci jsou ukončeny. Z po-
hledu obce práce ukončeny nejsou. Při-
pravujeme dokumenty ke kolaudaci ka-
nalizačního řadu v lokalitě developera 
Palace Reality, která nemohla být zařaze-
na do realizace z dotace poskytnuté SZIF. 
Obyvatelé této části obce byli a jsou po-
škození činností, resp. nečinností svého 
developera, který nedokončil svůj pod-
nikatelský záměr. V pozemku budoucí 
komunikace položila obec v roce 2008 

hlavní kanalizační řad vč. přípojek na 
jednotlivé pozemky. Po kolaudaci této 
části hlavního řadu se budou moci i tito 
občané stejně jako další noví zájemci na 
kanalizaci připojit. 

SZIF ukončil proces kontroly a pouká-
zal na účet obce dotaci 17 920 484,00 Kč. 
Obec dotaci společně s povinnou spolu-
účastí přepošle na úvěrový účet u Čes-
ké spořitelny a splatí tak krátkodobý 
úvěr. Obci zůstane střednědobý úvěr ve 
výši 2 019 000 Kč se splatností do roku 
června 2018. Úrok úvěru je 1,49 % roč-
ně. Na účtu obce je k 28. 8. 2014 částka 
3 641 000 Kč. Možná Vás napadne, proč 
finance nejsou použity na splacení úvě-
ru? Odpověď je jednoduchá, nemůžeme 
nechat obec bez finanční rezervy. Musí-
me mít finance na zajištění chodu obce, 
ČOV i podpory místních spolků. 

Kanalizace

Datum a doba konání voleb do 
zastupitelstev obcí

Volby do 1/3 Senátu (1. kolo) a do za-
stupitelstev obcí se konají na území Čes-
ké republiky:

Volby do zastupitelstev obcí se konají 
na území České republiky:

•  v pátek  10. října  2014 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a 

•  v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Právo volit do zastupitelstva obce – 
§ 4 zákona

Voličem do zastupitelstva obce je:
1.  státní občan České republiky, který 

– alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let 
– je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu

2. státní občan jiného členského státu 
Evropské unie, který 

 – alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let
 – je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu (má povolení k tr-
valému pobytu)
 – jemuž právo volit přiznává meziná-
rodní úmluva, kterou je Česká repub-
lika vázána a která byla vyhlášena ve 
Sbírce mezinárodních smluv (meziná-
rodní smlouvou je Smlouva o přistou-
pení České republiky k Evropské unii)
 – občan jiného členského státu Evrop-
ské unie může hlasovat pouze za pod-
mínky, že požádal o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů 

Právo volit do Senátu – § 1 zákona 
o volbách Parlamentu

Voličem do Senátu je pouze státní ob-
čan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve 
druhém kole voleb do Senátu může volit 
i občan, který alespoň druhý den konání 

druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 
18 let.

Hlasovat ve volbách do Senátu však 
nemůže volič (překážky výkonu volební-
ho práva) v těchto případech:

 • zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
(dále jen “karanténa“)
 • omezení svéprávnosti k výkonu vo-
lebního práva

Voličské průkazy
O vydání voličského průkazu PRO 

VOLBY DO SENÁTU lze požádat obec-
ní úřad příslušný podle místa trvalého 
pobytu voliče:

a) podáním 
 • v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče; ověřený 
podpis je vyžadován z důvodu ochra-
ny voliče před zneužitím tohoto in-
stitutu. 
 • v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem 
voliče
 • v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky

Nejzazší lhůta pro doručení podání 
v listinné nebo elektronické podobě je 
7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 3. říj-
na 2014 do 16.00 hodin.

b) osobně
 • v tomto případě není písemná žádost 
vyžadována, neboť volební orgán, kte-
rý je oprávněn voličský průkaz vydat, 
o žádosti učiní úřední záznam, ve kte-
rém veškeré potřebné údaje uvede

Nejzazší lhůta pro osobní požádání 
o vydání voličského průkazu je 2 dny 
přede dnem voleb, tj. ve středu 8. října 
2014 do 16.00 hodin.

Pokud Vám zdravotní stav nedovo-
lí volit ve voličské místnosti, zavolejte 
nám na tel. 321 672 721, volební komise 
přijde k Vám domů. 

Máte zájem být členem volební 
komise?

Budeme rádi, když nám pomůžete 
zajistit průběh voleb v našem volebním 
okrsku.

Zájemci, přihlaste se do 10. 9. 2014, 
děkujeme.

Členem komise může být státní občan 
České republiky a státní občan jiného 
členského státu Evropské unie za těchto 
podmínek:

 • je přihlášen k trvalému pobytu v ja-
kékoliv obci na území České republiky 
 • alespoň v den složení slibu dosáhl 
věku nejméně 18 let
 • nenastala u něj překážka výkonu vo-
lebního práva
 • není kandidátem pro volby do zastu-
pitelstva obce, pro které je okrsková 
volební komise vytvořena
 

Nároky členů okrskových volebních ko-
misí – § 62 zákona a § 1 vyhl. č. 59/2002 
Sb.

Členové okrskové volební komise mají 
nárok na zvláštní odměnu za výkon funk-
ce

 • člen 1 300 Kč
 • zapisovatel 1 500 Kč
 • předseda 1 600 Kč
Příplatek za současné konání voleb do 

Senátu Parlamentu České republiky za 
výkon funkce předsedy a člena okrsko-
vé volební komise (včetně zapisovatele) 
se zvyšuje o 400 Kč; v případě konání 
dalšího kola voleb do Senátu Parlamen-
tu České republiky se odměna za výkon 
funkce předsedy a člena okrskové voleb-
ní komise zvyšuje o dalších 200 Kč.

Přerušení dodvody
Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v souladu s § 9 
odst. 6 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb. Oznamuje, že z důvodu 
provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude 
v termínu : úterý 9.9.2014 od 1, 00  hod  do úterý 9.9.2014 23,00 
hod

PŘERUŠENA DODÁVKA VODY na skupinovém vodovodu VHS 
Vrchlice Maleč.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vyzývá všechny 
odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. 
Další informace podá linka : 840 111 112.

Svou nebezpečného a velkoobjemového odpadu
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci 
Rostoklaty proběhne dne 4. 10. 2014
Harmonogram svozu je následující:
10:50-11:30, Rostoklaty u OÚ
11:40-12:20, Nová Ves II., u rybníka
 Připomínám, že odpad musí být předán od občanů či zástupců 
obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na 
sběrných místech .
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný 
odpad převzít.

Jubilea

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

Kulaté výročí: Alena 
Chrpová z Rostoklat

Datum a doba 
konání voleb 

do Senátu


