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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

Slovo 
starostky

O becní majetek se zvětšil 
o budovu čp. 26 v Nové 

Vsi II. Po dvou letech jednání 
a schvalování různých podmí-
nek jsme od UZSVM bezú-
platně získali budovu čp. 26. 
Záměrem obce je budovu 
rekonstruovat na obecní budo-
vu, která by poskytla občanům 
kulturní zázemí pro setkávání, 
např. veřejné schůze, schůze 
osadního výboru nebo jako 
příležitostná úřadovna OÚ. 
Komerční využití (obchod, 
restaurace, apod.) objektu je 
po dobu 10 let nepřípustné. 
První vykročení na dlouhé ces-
tě máme za sebou, další úkoly 
nás čekají. Nyní hledáme 
vhodného projektanta, který 
zpracuje projekt rekonstrukce 
k vydání stavebního povolení. 
Tím bude „papírová příprava“ 
dokončena a následně bude-
me zkoušet štěstí v dotačních 
 výzvách. O průběhu Vás 
 budeme informovat prostřed-
nictvím RZ. 

I rok 2010 bude nabitý kul-
turou. Již třetím rokem obecní 
úřad podporuje kulturní akti-
vity místních spolků a z roz-
počtu vyčleňuje 50 000 Kč. 
Tato podpora přinesla zvýšený 
počet kulturních akcí. Jistě se 
můžeme těšit i letos na pálení 
čarodějnic, hudební zábavy, 
plesy, programy pro děti, disco 
a další.

 Možná jste si všimli, že 
jsme provedli radikální údržbu 
lipové aleje v Nové Vsi II. Stav 
stromů jsme si nechali posou-
dit odbornou firmou. Celkem 
14 lip muselo být pokáceno, 
většina z nich měla duté kmeny 
a hrozilo reálné riziko pádu 
větve či stromu. Výsadbu 
uvažujeme realizovat pomocí 
dotace.

Omezení pohybu pod tribu-
nou kabin Traverzy stále trvá. 
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Jaké jaro přijde do Rostoklat
L etošní zima se ukázala v celé své 

kráse i se zvýšeným přídělem sněhu 
ve vnitrozemí. Svoje jsme si užili všich-
ni při opakovaném úklidu v okolí svých 
domů i obec při čištění místních 
komunikací a obecních pro-
stor.

S příchodem jara ale 
všichni zjišťujeme, že 
milosrdný sníh po celou 
dobu zakrýval i to, co nás 
trápí během celého roku 
a co se v plné nahotě proje-
vilo nyní, když sníh zmizel 
– nepořádek.

Nevíme, kdo je původcem odho-
zených obalů od různých nápojů, jídla, 
občerstvení, ale jistě to není jenom mlá-
dež. Kázeň a minimální smysl pro pořá-
dek bychom měli mít všichni.

Samostatnou kapitolou jsou psi a je-
jich venčení. Na tento problém jsme již 
upozorňovali v minulosti. Jaro odhalilo 

znovu neutěšený stav znečištění. Obec 
instalovala zásobníky se sáčky na exkre-
menty, aby je majitelé psů používali při 
vycházkách. Ukazuje se, že někteří ten-

to fakt ignorují a stav komunikací 
a zelených ploch je velmi neu-

těšený! Kritika se ozývá i ze 
strany občanů Rostoklat. 
Vyzýváme proto všech-
ny majitele psů, kteří se 
promenádují po obci, aby 
po nich důsledně uklízeli.

Obec vynakládá z roz-
počtu na úklid nemalé pro-

středky. Pokud se situace 
s úklidem nezlepší, bude nutné na-

výšit místní poplatek ze psů. 
Věříme, že jak obecní plochy, tak 

i plochy přilehlé k vašim nemovitos-
tem se nám podaří v předjaří uklidit 
a vytvořit tak společně příjemné pro-
středí pro zbytek roku.

Obecní úřad Rostoklaty

P řes veškeré snahy státní správy 
nedošlo až do roku 2008 k dal-

šímu potřebnému snižování emisí 
znečišťujících látek a situace v kva-
litě ovzduší se zdá v posledních 
letech lepší jen díky přispění mete-
orologických podmínek a poklesu 
výroby v důsledku finanční krize.

Podstatným důvodem pro no-
vou právní úpravu jsou požadav-
ky evropské směrnice o kvalitě 
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 
pro Evropu, které musí být pře-
vzaty do národních právních řádů 
do června 2010. Cílem nového zá-
kona je s využitím všech nástrojů 
dosáhnout takové úrovně znečiště-
ní ovzduší, která nebude představo-
vat zvýšená rizika pro zdraví oby-
vatelstva, ekosystémy a vegetaci.

Stávající právní úprava neumož-
ňuje regulovat emisně a imisně 
významné sektory/skupiny zdrojů 
znečišťování ovzduší (zejména spa-
lovací zdroje v domácnostech a do-

pravu).

Ověřování 
parametrů 
malých 
spalovacích 
zdrojů pro 
vytápění 
domácností
Výrobci kotlů do-
poručují provádět 
kontrolu technic-
kého stavu (revizi) 
většinou alespoň 
jednou do roka, 
aby byl zajištěn 
jejich bezpečný, 

úsporný a k životnímu prostředí 
nejšetrnější technický stav. Návrh 
zákona zavádí povinné ověřová-
ní technického stavu spalovacích 
zdrojů o tepelném příkonu 15–300 
kW, které jsou připojeny na ústřed-
ní vytápění, opakované v tříletých 
intervalech.

První kontrola bude nejprve pro 
provozovatele spalovacích zdro-
jů na pevná a kapalná paliva, a to 
v termínu do 31. 12. 2013. První 
kontrola bude podle návrhu zákona 
zajištěna a placena ministerstvem.

Spalování pevných paliv, zejmé-
na v sektoru vytápění domácností, 
se významně podílí na špatné kva-
litě ovzduší a celkových emisích 
České republiky. Špatný provoz 
těchto zdrojů může kromě zdravot-
ních rizik způsobovat obtěžování 
zápachem a kouřem. 

Dosud byly tyto situace v podsta-
tě neřešitelné a lidé museli takové 
chování trpět. Vzhledem k tomu, 
že k domácnostem není možné 
přistupovat obdobně jako k podni-
katelům, není možné připustit, aby 
lidé v zimě neměli možnost si vy-
tápět své domovy, obsahuje návrh 
zákona možnost provozovat i ne-
vyhovující spalovací zdroj. Takový 
zdroj však bude možné provozovat 
pouze za poplatek. 

Poplatek budou platit majite-
lé nemovitostí (rodinných domů 
a bytových jednotek) až od roku 
2015, což poskytuje dostatek času 
na pořízení vyhovujícího zdroje, 
nebo přechod na jiný způsob vytá-
pění, např. s podporou z programu 
Zelená úsporám, která dosahuje až 
95 tisíc korun pro jeden spalovací 
zdroj. Poplatek je v prvních letech 
nízký, 500 korun v roce 2015, po-
stupně se však zvyšuje až na hrani-
ci 3 000 korun v roce 2021. 

Výnosy z poplatků poplynou 
z poloviny do rozpočtů obcí s roz-
šířenou působností (ORP), částečně 
na pokrytí nákladů na administraci 
této agendy a z poloviny do roz-
počtů obcí!

Základním cílem nového zákona 
je dosažení a udržení potřebné kva-
lity ovzduší a snížení zdravotních 
rizik obyvatel. Jak ale vyplývá ze 
zpráv v tisku, vláda na svém zase-
dání zhodnotila návrh zákona jako 
zasahování do práv občanů a za-
mítla jej!

Do doby konečného vyřešení 
nám všem zřejmého problému je 
třeba požádat vás o dodržování 
občanské zodpovědnosti při volbě 
druhu a způsobu vytápění vašich 
domácností.

Zpracoval: Josef Lukáš  
místostarosta

Změna v zákoně 
o ochraně ovzduší?

Volby
do Poslanecké
sněmovny
R ozhodnutím prezidenta 

republiky, publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod 
číslem 37/2010 Sb., 
byly vyhlášeny volby 
do Poslanecké sně-
movny Parlamentu 
České republiky.

Volby do Posla-
necké sněmovny se 
konají na území Čes-
ké republiky v pátek 
28. května od 14.00 
hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 29. května 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pro zajištění průběhu voleb 
obecní úřad hledá členy či člen-
ky volební komise. Zájemci, 
přihlaste se, prosím, na obec-
ním úřadě do 13. dubna 2010. 

Nároky členů okrskových vo-
lebních komisí – § 82 zákona 
o volbách do Parlamentu ČR 
a § 12 vyhl. č. 233/2000 Sb.

1) Členové okrskové volební 
komise mají nárok na zvláštní 
odměnu za výkon funkce
n člen 1 300 Kč
n zapisovatel 1 500 Kč
n předseda 1 600 Kč

2) Člen okrskové volební komi-
se, který je v pracovním poměru 
nebo v poměru obdobném pra-
covnímu poměru, má nárok na:

n pracovní volno v nezbytně 
nutném rozsahu 

n na náhradu mzdy nebo pla-
tu ve výši průměrného výdělku 
od uvolňujícího zaměstnavatele
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Pokračování ze strany 1

gramu ohlášení pálení a spl-
nili svou ohlašovací povinnost 
v předmětné věci. 
Pokud pálení nebude z vaší 
strany řádně ohlášeno, vy-
stavujete se riziku planého 
výjezdu HZS a pokutě.

Kniha 

Publikace s ná-
zvem Drobné 
památky v Úva-
lech a okolí je 
prací čtyřčlen-
ného autorského 
týmu Jana Psoty 
ml., Petry Kyselové, Milana 
Bednáře a Jiřího Jindřicha, 
zabývající se evidencí a umě-
leckohistorickým popisem 
drobných sakrálních a lido-
vých památek na území 23 
obcí a jejich městských částí 
v okrese Praha-východ a Ko-
lín – Břežany II, Dobročovice, 
Doubek, Horoušánky, Ho-
roušany, Hradešín, Jirny, Nové 
Jirny, Květnice, Přišimasy, 
Horky, Skřivany, Rostoklaty, 
Nová Ves II., Sluštice, Škvo-
rec, Třebohostice, Tismice, 
Limuzy, Tuklaty, Tlustovousy, 
Úvaly a Zlatá.
Kniha je k prodeji na obecním 
úřadě za cenu 198 Kč.

Životní jubilea 

Jindra Kolankiewiczová, Jana 
Nedvědová, Václav Drbal, 
Zuzana Strnadová, Peter 
Čipkala, Ladislav Hegedus
kulaté výročí: Růžena 
Mokošínová, Vladislav 
Beránek, Jaroslav Svoboda, 
všichni z Rostoklat

Poplatky za TKO

Dne 28. února 2010 vypršel 
termín k zaplacení místního 
poplatku za svoz TKO. Většina 
z vás splnila tuto občanskou 
povinnost a znovu připomí-
náme, že poplatky ze strany 
OÚ nebyly pro letošní rok 
zvyšovány.
Svozová firma NYKOS vzhle-
dem k probíhajícím změnám 
v systému značení a evidence 
nádob na TKO a BIO vyšla 
vstříc obcím a oznámila, že 
svoz bude až do konce března 
provádět i u nádob bez evi-
denční známky. Od 5. dubna 
nádoby bez označení pro rok 
2010 odváženy nebudou!
OÚ i přes opakované výzvy 
eviduje řadu domácností, 
které dosud poplatek neuhra-
dily. V případě sociální nouze 
po dohodě s OÚ je možné 
poplatek za osoby odpraco-
vat na veřejně prospěšných 
pracích pro obec. 

Pálení biologického 
odpadu

Připomínáme, že pokud budete 
pálit biologický odpad, máte 
za povinnost tuto skutečnost 
ohlásit Hasičskému záchran-
nému sboru Středočeského 
kraje – evidenci a hlášení pálení 
odpadu a spalování hořla-
vých látek. 
Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje posky-
tuje od dubna loňského roku 
službu pro veřejnost – evidenci 
pálení prostřednictvím interne-
tu. Na internetových stránkách 
HZS Středočeského kraje – 
www.hzskladno.cz  
(www.hzssk.webrex.cz) si 
najdete odkaz Aplikace pálení 
a vyplníte příslušnou tabulku, 
kterou odešlete. Tím jste zare-
gistrovali vaše pálení do pro-

Dokument z roku 1929 – 1. část

Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina
stav účtu u KB  
35–9512550277/0100  
k 3. 3. 2010
373 057,12 Kč

Přispěli: 
E. Hamtáková Rostoklaty 87,  
J. Šmíd Nová Ves II 28, 
Krištof Štefan Rostoklaty 9, 
Ing. Z. Bambásek Roudnice n. L. 

Pamětní spisy  
z kopule kostela sv. Martina

Radka Nováková

Konstrukce byla provizorně 
podepřena. Zpracovaný 
odborný posudek zhodnotil 
současný stav jako nevyho-
vující a doporučil zhotovení 
konstrukce nové s ponechá-
ním sloupů. Projekt nové 
železné konstrukce tribuny 
včetně zastřešení bude hotov 
do konce března. Bude podá-
na žádost o stavební povolení 
a proběhne výběrové řízení 
na zhotovitele. Výše vítězné 
nabídkové ceny rozhodne 
o dalším postupu opravy; 
v úvahu přichází i možnost 
opravu rozdělit na etapy.

Slovo 
starostky


