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Slovo 
starostky

Začal čas pravidelného 
setkávání nás obyvatel 

při různých společenských 
událostech.  Traverza připra-
vila pálení čarodějnic. První 
květnovou sobotu jsme se 
sešli u Otvírání rybníka, které 

každoročně připravují členo-
vé Rybářského spolku. Dne 
31. 5. proběhne Dětský den. 
Pozvánku naleznete na jiném 
místě RZ. Čekají nás opět 
soutěže, hezké ceny a dopro-
vodný program. Zastupitel-
stvo obce rozhodlo o vyhláše-
ní soutěže „O nejhezčí vhled 
domu a jeho okolí“ na rok 
2008. Cílem této soutěže je 
veřejně ocenit a poděkovat 
těm, kteří se starají i o ve-
řejnou zeleň, a přispívají 
tím k lepšímu vzhledu obce, 
a motivovat ty, kteří tak ještě 
nečiní. 

Přilétly k nám první do-
tační vlaštovičky. Z Fondu 
sportu a volného času Středo-
českého kraje jsme obdrželi 
dotaci ve výši 26 000 korun 
na zakoupení dvou dětských 
kolotočů, celkový předpo-
kládaný náklad pořízení vč. 
instalace činí 40 tisíc korun. 
Druhou vlaštovkou je dotace 
z Programu obnovy venkova 
Středočeského kraje, který 
nám poskytl 134 000 korun 
na rekultivaci rybníka v Nové 
Vsi II. 

Pokračování na straně 2

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  

k 30. 4. 2008
258 526,13 Kč

Čarodějnice a Otvírání rybníku

Tiráž Registrační číslo ministerstva kultury: MK ČR E 17770; Rostoklatský zvěstovatel, měsíčník, vydává OÚ Rostoklaty. Distribuce pro obyvatele bezplatně. Náklad: 200 výtisků. 
Redakce: OÚ Rostoklaty, číslo popisné 32; Uzávěrka do 10. každého měsíce. Inzeráty, příspěvky a připomínky adresujte na výše uvedenou adresu nebo předejte osobně.

___________________________________________________________________________
Benátská 7, 128 00 Praha 2; Tel: +420 222 521 409 -11; Fax: +420 222 521 412; GSM:  + 420 774 060 872

   www.aktb.cz; e-mail: office@aktb.cz

Advokátní kancelá� Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, �e dne 1.11.2007
otevírá své nov� z�ízené deta�ované pracovi�t� Advokátní kancelá�e, a to v Úvalech u
Prahy, nám. Arno�ta z Pardubic �. 95. Ú�ední hodiny na�í kancelá�e jsou po a st 8.30 -
18.30 hod, út a �t 8.30 - 16.30 hod a v pá 8.30 - 12.30 hod. Mimo ú�ední hodiny je
sch�zka mo�ná po p�edchozí dohod� s Vámi.

Na�e advokátní kancelá� poskytuje právní slu�bu ve v�ech oblastech práva, zejména
práva ob�anského, rodinného, obchodního, správního a trestního. V p�ípad� zájmu o vyu�ití
slu�eb na�í Advokátní kancelá�e nás prosím kontaktujte na tel. �íslech 281 860 709, 281 861
895, 281 862 278, GSM 773 144 001, e-mailem  office@aktb.cz  nebo faxem na 281 860 770.
Bli��í info naleznete na www.aktb.cz. T��íme se na Va�i náv�t�vu.

Třídění 
odpadu

Od 13. 5. 2008 bude za-
hájen svoz BIO odpadu, 

na OÚ jsou k prodeji ještě 
popelnice o objemu 120 litrů 
za 595 korun. Nádoby jsou 
hnědé a není potřeba je dále 
označovat . Na svou stávající 
popelnici, která bude slou-
žit na BIO odpad si můžete 
na OÚ vyzvednout zdarma 
nálepku.

V průběhu května bude na 
chodbě OÚ umístěn E–box 
na sběr drobných elektrozaří-
zení, jako jsou např. nefunkč-
ní kalkulačky, telefony, 
drobné počítačové vybavení, 
walkmany, MP3 přehrávače. 
Je to další krůček ke snadné-
mu třídění odpadů. 

Dovoz obědů
Připomínáme všem, že je 

možné využít nabídky 
dovozu obědů ze „ Staročeské 
kuchyně“ z Liblic. 

Obědy jsou v ceně 
55–65 korun, sami si můžete 
určit četnost dovozu. Na-
bídka není jen pro starší, ale 
využít jí může kdokoli, kdo 
si chce třeba občas bez vaření 
pochutnat .

INZERCE

Nejhezčí vzhled domu a okolí 2008
Obecní úřad Rostoklaty vyhlašuje soutěž o nejhezčí vzhled domu a okolí roku 2008  

pro majitele nemovitostí v Rostoklatech a Nové Vsi II

Podmínky
Hodnotí se vzhled a úprava domu a okolí 

květinami, pořádek i na obecních plo-
chách přilehlých k nemovitosti (předza-

hrádka, chodník)

Vyhodnocení
Bude provedeno 2 x ročně komisí OÚ. 

Závěrečné vyhodnocení bude v září 
2008.

Zvěstovatel
květen 2008; číslo 51
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Odměna:
1. místo v hodnotě 3 000 korun
2. místo v hodnotě 2 000 korun
3. místo v hodnotě 1 000 korun
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Radka Nováková
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Informace k zasílání daňo-
vých složenek pro platby 

daně z nemovitosti v roce 
2008.

Finanční úřad v Českém 
Brodě ve smyslu ustanovení 
§ 20 zák. č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve 
znění pozdějších předpisů 
oznamuje uložení písemnos-
ti Hromadného předpisného 
seznamu na daň z nemovi-
tosti na rok 2008 pro obec 
Rostoklaty, a to v době od 
21. 4. 2008 do 31. 5. 2008 
v budově FÚ v Českém Bro-
dě, číslo dveří 302, a to vždy 
v pondělí a středu od 8.00 do 
17.00 hod.

Počínaje zdaňovacím ob-
dobím roku 2008 bude da-
ňová správa využívat nový 
způsob zpracování a distribu-
ce složenek pro platbu daně 
z nemovitostí. Ve většině pří-
padů budou daňové složenky 
zpracovávány centrálně pod-
le územní působnosti jednot-
livých finančních ředitelství 
a rozesílány daňovým sub-
jektům hromadně dodavatel-
skou firmou, tj. nikoli jednot-
livými finančními úřady.

Má-li poplatník daně z ne-
movitostí více nemovitostí, 
které se nacházejí v působnos-

ti různých správců daně v rám-
ci jednoho finančního ředitel-
ství, budou v zájmu urychlení 
distribuce do obálek vkládány 
společně složenky za všechny 
tyto finanční úřady. Jednotli-
vé složenky budou opatřeny 
názvem a číslem účtu místně 
příslušného finančního úřadu, 
kterému je příslušná platba ur-
čena. Na alonži složenky bude 
i nadále informace pro poplat-
níka o počtu splátek a výši 
daňové povinnosti, případně 
o výši daňového nedoplatku za 
předchozí období.

Má-li poplatník daně z ne-
movitostí nemovitosti u více 
finančních úřadů v působnosti 
různých finančních ředitelství, 
obdrží obálku se složenka-
mi za každé dotčené finanční 
ředitelství samostatně. Vzhle-
dem k centrálnímu zpracování 
a rozesílání složenek musí být 
údaje na složenky za jednot-
livé finanční úřady předány 
v předstihu tak, aby složenky 
mohly být poplatníkům doru-
čeny v dostatečném předstihu 
s ohledem na první termín 
splatnosti daně z nemovitostí, 
který je do 31. 5. zdaňovacího 
období. Je proto pravděpo-
dobné, že někteří poplatníci 
zaplatí daň v mezidobí, tj. dří-

ve, než obdrží složenku. V ta-
kovém případě budou údaje na 
alonži složenky sloužit pouze 
ke kontrole daňové povinnos-
ti a k případnému doplacení 
rozdílu mezi vyměřenou da-
ňovou povinností a částkou 
již uhrazenou.

Pro platbu daňové povin-
nosti u každého z dotčených 
finančních úřadů bude po-
platníkovi daně zaslána jedna 
složenka, pokud jeho daňová 
povinnost u toho finančního 
úřadu činí nejvýše 5 000 ko-
run, nebo dvě složenky, po-
kud je tato daňová povinnost 
vyšší než 5 000 korun, a daň 
se tedy platí ve dvou splát-
kách. Daň vyšší než 5 000 
korun lze však zaplatit i na-
jednou jedinou složenkou, 
a to v termínu první splátky 
daně.

Jestliže poplatník podal da-
ňové přiznání po 31. 1. 2008 
a v něm vypočtená daň se liší 
od daňové povinnosti uvedené 
na složence, uhradí daň ve výši 
vypočítané  v daňovém přizná-
ní, případně ve výši, kterou mu 
správce daně sdělí platebním 
výměrem nebo hromadným 
předpisovým seznamem.

(zdroj Informační leták 
Ministerstva financí ČR)

Zasílání daňových složenek pro platby 
daně z nemovitosti v roce 2008

Sdělení o dokončení obno-
vy katastrálního operátu 

a zahájení řízení o námitkách 
k obnovenému operátu kat. 
úz. Nová Ves II

Dne 15. 4. 2008 byla do-
končena obnova katastrální-
ho operátu katastrální území 
Nová Ves II.

V období od 19. 5. 2008 
do 30. 5. 2008, vždy v pon-
dělí a středu od 9–11 hod. 
a 17–19 hod., bude obnove-
ný katastrální operát vylo-
žen k veřejnému nahlédnutí 
na Obecním úřadě v Ros-
toklatech podle § 16 odst. 
1 zákona č. 344/1992 Sb., 

o katastru nemovitostí Čes-
ké republiky (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

Po celou dobu vyložení se 
mohou vlastníci nemovitostí 
a jiní oprávnění seznamovat 
s výsledky obnovy katast-
rálního operátu. Ve stejné 
době a ještě ve lhůtě 15 dnů 
od skončení vyložení obno-
veného operátu mohou proti 
jeho obsahu podat námitky. 
Námitky lze podat pouze 
písemně, a to u zaměst-
nanců katastrálního úřadu 
přítomných u řízení nebo 
u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrál-
ní pracoviště Kolín poštou 
nebo v podatelně.

Upozorňujeme, že neúčast 
vlastníků a jiných oprávně-
ných na řízení o námitkách 
a námitky, u nichž nebyla pro-
kázána oprávněnost, nejsou 
překážkou pro vyhlášení plat-
nosti obnoveného katastrální-
ho operátu.

Platnost obnoveného kata-
strálního operátu a ukončení 
platnosti dosavadního katas-
trálního operátu bude vyhlá-
šena Katastrálním úřadem 
pro Středočeský kraj, Katast-
rální pracoviště Kolín ke dni 

23. 6. 2008, pokud nebudou 
proti jeho obsahu ve stano-
vené lhůtě podány námitky 
nebo bude o námitkách pravo-
mocně rozhodnuto. Nebude-li 
o některých námitkách pravo-
mocně rozhodnuto, je katast-
rální úřad oprávněn vyhlásit 
platnost obnoveného katast-
rálního operátu s tím, že tuto 
okolnost vyznačí v katastru.

V průběhu řízení o námit-
kách lze ještě ohlásit případ-
nou změnu osobních údajů 
vlastníka a jiného oprávně-
ného doloženou průkazem 
totožnosti. 

(zdroj Katastrální úřad)

Informace Katastrálního úřadu  
pro Středočeský kraj, pracoviště Kolín

Společenská 
rubrika
n Kulturní pozvánky

Farnost hradešínská ve spo-
lupráci se Spolkem pro obnovu 
a rozvoj obce Hradešín, o. s., 
a Obcí Hradešín zvou všechny 
příznivce hudby do kostela 
sv. Jiří na Hradešíně v sobotu 
10. května 2008 od 18 hod. 
Hrají: Jan Kvapil – housle, Ka-
rel Huth – violoncello, Lenka 
Kvasničková – digitální klavír

Vstupné dobrovolné

n V sobotu 17. května 2008 
se sejdou milovníci dějin 
a vyznavači romantiky na 
kolínské jízdárně, kde pro ně 
skupina šermu Páni z Kolína 
připravila již 14. ročník této 
akce.

Akce nazvaná „Krvavé 
dědictví“ začne průvodem 
kostýmovaných účastníků 
městem. V 11 hod. průvod 
vedený pestrobarevnými 
landsknechty vyráží z Jíz-
dárny a směřuje na náměstí, 
kde šermíři předvedou část 
ze svého umění. O hodinu 
později se v areálu Jízdárny 
otevírá středověké tržiště 
s rozmanitým sortimen-
tem. Od 15 hod. se započne 
nelítostná bitva plná výstřelů 
děl a třeskotu zbraní a lesku 
věrohodných replik středově-
kých zbrojí.

n Životní jubilea
Pavel Budař, Václav Jougl, 
Jana Gregušová, Pavel Ne-
dvěd, Blanka Škrétová, Marie 
Kopečná, Miloslav Šabaka, 
Rudolf Mach

Kulaté výročí oslaví Zdeň-
ka Beránková, Jan Vavrek

n Na opravu kostela nově 
přispěli
E. Hamtáková Rost. 87, 
M. Hušner NV II 4,  
manželé Mestekovi Rost. 56,
p. Fencl, Rost. 117, 
M. Venušová Rost. 51

n Staňte se kronikářem
Máte zájem o dění v obci? 
Chcete se zapsat do její 
historie? Zkuste se stát kro-
nikářem obce. Informace na 
Obecním úřadě.
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Zastupitelstvo obce na 
svém dubnovém zasedání 
rozhodlo o pojmenování dvou 
nově vznikajících ulic v Ros-
toklatech v lokalitě u Křížku, 
jsou to „V Polích“ a „U Kříž-
ku“ (viz. mapa vpravo). 
Možná bychom mohli pojme-
novat i naše stávající ulice, co 
říkáte? Přikládáme vám mapu 
ulic v Rostoklatech a těšíme 
se na vaše návrhy pojmenová-
ní ulic. Dle právního výkladu 
zákona o obcích č. 128/2000 
Sb., nebude nutná výměna 
občanských průkazů, tak jak 
se tomu dělo například v Tuk-
latech, ale doplnění názvu 
ulice je doplňující údaj, 
 prvořadým je číslo popisné, 
a to zůstane beze změny.

Na základě vašich návrhů 
zastupitelstvo vybere nové 
názvy ulic. 

Pro Novou Ves II prozatím 
s pojmenováním ulic neuva-
žujeme, výstavba není velká 
a uspořádání vesnice není 
členité.

Bývá pravidlem, že pále-
ní vatry na čarodějnice 

jest svátkem pro celou obec. 
To by ovšem nesměla vzplát 
o půl měsíce předem. 

V neděli 13. 4. přibližně 
ve 22 hod. zpozoroval občan  
požár v prostorách sportov-
ního areálu v Rostoklatech 
a nahlásil ho na linku 150. 
Zásah si vzali na povel bra-
tři hasiči z Českého Brodu, 
kteří ihned zkontaktovali 
velitele SDH Rostoklaty 
Martina Vavreka. Příjezd 
brodských profesionálních 
hasičů a SDH Rostoklaty 
proběhl během několika mi-

nut, což nasvědčuje o kva-
litní úrovni rostoklatského 
spolku, který se sešel v po-
čtu cca osm členů. 

V ohrožení požáru byli 
vzrostlé topoly u dětské-
ho hřiště, jelikož vatra ještě 
nebyla přemístěna na bod 
určený pro pálení čaroděj-

nic. Povětrnostní podmínky 
naštěstí směrovaly požár od 
nich, tudíž po dohodě s ko-
legy hasiči z Českého Brodu 
přebral SDH Rostoklaty zod-
povědnost za dozor nad oh-
něm a cca jednu hodinu nad 
ránem bylo požár zcela uha-
šen pomocí hasičského auta 
a jeho techniky. 

Nyní je již jisté, že vzpla-
nutí vatry bylo dílem slabo-
myslného žháře, který je již 
znám. Následující den byli 
členové SDH pozváni na 
Obecní úřad, kde jim starost-
ka poděkovala za jejich nasa-
zení.  (J. P.)

První letošní výjezd SDH Rostoklaty


