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Zvěstovatel
únor 2009; číslo 58

Územní plán obce Rostoklaty – Změna č. 1
O
zpracování změny č. 1
rozhodlo zastupitelstvo
obce (ZO) na svém zasedání
10. 11. 2003. Změna zahrnuje dvě lokality v Rostoklatech
pro venkovské bydlení a jednu lokalitu v Nové Vsi II na
výrobně komerční plochu.
Změna č. 1 Územního plánu (ÚP) obce byla schválena

ZO dne 10. 10. 2005. Změnu
zpracovala, tak jako základní plán ing. arch. D. Tůmová
z Prahy 6.
ZO schválilo pořízení
změny Územního plánu č. 2
dne 15. 1. 2007, změna zahrnuje jednu lokalitu v Rostoklatech pro občanskou vybavenost – komerční služby,

tj. výstavba motorestu, dvě
plochy v Rostoklatech pro
smíšené zemědělské plochy,
tj. skladová hala k zemědělským účelům a hospodářská
budova. Změna č. 2 ÚP byla
schválena ZO dne 3. 3. 2008.
Změnu pořídil ing. K. Fousek z Kostelce nad Černými
lesy.

VÝZVA pro vlastníky
pozemků v katastru
obce Rostoklaty
a Nová Ves II

Zastupitelstvo obce vyzývá
vlastníky pozemků, kteří
mají zájem o zahrnutí
pozemku do Územního
plánu obce Rostoklaty, aby
předložili své záměry ZO
k posouzení.

Strategický plán obce Rostoklaty, pro období 2009–2013		
místo realizace

objekt

popis akce

Rostoklaty

č. p. 32 – Obecní úřad

Rostoklaty

č. p. 27 – Kulturní dům

Rostoklaty
Rost/NV II
Rostoklaty
Rostoklaty
Rost/NV II
Rost/NV II
Rostoklaty
Rostoklaty
Rost/NV II
Rost/NV II
Rostoklaty
Rost/NV II
Rost/NV II
Rost/NV II
Rost/NV II
Rostoklaty
Rost/NV II
Rost/NV II
Rostoklaty
Rostoklaty
Nová Ves II
Rost/NV II
Rost/NV II
Rost/NV II

kostel
pomníčky
č. p. 4 – pošta
bez č. p. – mlékárna

z ateplená fasáda, výměna oken, oprava interiéru, oprava vrat, přístavbu přestavět na garážsklad
zateplená fasáda, výměna oken, oprava interiéru, oprava vrat, topení, úprava dvora – stavba
skladu, změna dispozice objektu?
Rekonstrukce budovy vč. interiéru
oprava pomníčků
zateplená fasáda, výměna oken, oprava interiéru,
přístavba k budově a přestavba na klubovnu rybářů vč. sociálního zařízení
bezdrátový rozhlas
kamerový systém
zateplená fasáda, oprava interiéru, sklepu, sociál. zař., sprchy, tribuny, osvětlení, ozvučení, studna
výstavba školky, koupě pozemku
revitalizace cca 3 rybníků, vč. hasičské nádrže
rekonstrukce veřejného osvětlení
rekonstrukce chodníků  
výstavba chodníků (podél NV,ulička Rost. k trati, zelené chodníky)
oprava místních komunikací (R – 7 900 m2, Nová Ves II – 13 100 m2)
výsadba a údržba – prořez zeleně
výsadba zeleně a výstavba centra, vč. přístupové cesty
fasáda, oprava vrat, výměna oken, interiér, nástavba pro posilovnu?
hasičské auto
přechod pro chodce (I/12 a NV II)
úprava návsi, vjezdy k nemovit.
víceúčelové sportoviště
výstavba obecního domu – pí. Cabrnochová
výstavba tlakové kanalizace a ČOV
doplnění dětského hřiště

bez č. p. – kabiny
není pozemek!
rybníky
osvětlení
chodníky
chodníky
komunikace
zeleň
Biocentrum
č. p. 4 – hasičárna
dopravní prostředek
přechod
náves
není pozemek!
obecní dům
ČOV + kanal.
dětské hřiště
nákup multicary

Realizace výše uvedených akcí záleží na získaných dotacích v jednotlivém roce či na rozhodnutí ZO.

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. Vytisklo Úvalské copycentrum
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Měsíčník nejen
pro občany
Rostoklat
a Nové Vsi II

Slovo
starostky

P

rvní větší nadílku sněhu
letošní zimy máme za sebou. Někteří z nás se opět zachovali bezohledně k ostatním
spoluobčanům a chodník před
svou nemovitostí neuklidili
i když se vystavují nebezpečí náhrady škody v případě
zranění chodců. Zdá se to nelogické, ale budete to vy, jako
vlastník nemovitosti, kdo bude
hradit náklady poškozeného.
V ČR neexistuje paragraf,
který by vlastníkům přímo
ukládal povinnost o chodník
pečovat, ale na druhou stranu
však existuje zákonná norma,
která říká, že odpovědný za
škody vzniklé na přilehlém
chodníku je vlastník nemovitosti (viz. zák. 13/1997 Sb.,
o veřejných komunikacích,
odst. 4 § č. 27). Věřím, že při
příští sněhové nadílce bude
situace v obci lepší.
V lednu způsobil malý
rozruch v obci hvězdný tým
designérů a moderátor Pavel
Cejnar z pořadu Jak se staví
sen z Televize Prima, který
realizoval „bleskovou proměnu“ v novostavbě domu
v Rostoklatech. Výsledek
jejich práce můžete posoudit
v únorovém vysílání.
Jste v hmotné nouzi
a chcete svůj stav změnit?
Zákon č. 111/2006 Sb.,
o hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů umožňuje od 1. 1. 2009 využít pro
zaměstnání osob v hmotné
nouzi nový institut „veřejná
služba“. Veřejná služba tak
doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého
zaměstnávání a dobrovolnické služby, možnost zachování
pracovních dovedností u osob
dlouhodobě setrvávajících ve
stavu hmotné nouze.
Pokračování na straně 2

Slovo
starostky
Pokračování ze strany 1
Na základě písemné smlouvy,
uzavřené mezi obcí a osobou
v hmotné nouzi, lze zabezpečovat pomoc v záležitostech,
které jsou konány ve prospěch
obce a jejích občanů. Jde
zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování
čistoty ulic atd. V případě, že
se nacházíte v hmotné nouzi
a máte zájem využít „veřejné
služby „ kontaktujte obecní
úřad či sociální odbor v Českém Brodě, kde Vám poskytnou podbornější informace.
Na jiném místě RZ pokračujeme v informaci o Územním plánu obce, změna č. 2
je prozatím poslední změnou.
Doporučujeme novým stavebníkům, aby se s ÚP seznámili
ještě před zpracováním projektové dokumentace.
Dále si Vás dovolujeme
seznámit se schváleným
Strategickým plánem obce pro
období 2009 až 2013. Akce
jsou uvedeny v náhodném pořadí a jejich realizace je závislá
na mnoho faktorech, především na dostatku finančních
prostředků. Většina akcí je nad
možnosti obecního rozpočtu
a bude nutné se pokusit získat
pro stěžejní projekty dotace
jak tuzemské, tak i evropské.
Rok 2013 je rokem posledním kdy bude možné získat
finance z EU. Podání žádosti
o dotaci vyžaduje mít kompletní dokumentaci a veškerá
nutná stavební povolení, které
jsou časově i finančně náročná. Žádost na stavbu tlakové
kanalizace a rekonstrukci kostela jsme již podali. Výsledek
našeho snažení bude znám
v únoru či březnu tohoto roku.
Zhodnocení poloviny volebního období je heslovité, vy sami
lépe hodnotíte co se povedlo
více či méně. Vaše podněty
k další činnosti jsou vítané.

Radka Nováková
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Zhodnocení činnosti ZO za polovinu
volebního období 2006–2008

P

o svém zvolení ZO přijalo
Strategický plán rozvoje
2007–20l0, který zahrnoval
hlavní údržbové práce nutné
pro zachování infrastruktury
a zlepšování vzhledu a vybavenosti obce.
ZO se scházelo pravidelně
jednou za měsíc na zasedáních, kterých se uskutečnilo
22 s průměrnou účastí 8,5 zastupitelů z 9 . Zápisy z jednání
jsou zveřejňovány ve vývěsce OÚ, webových stránkách
obce a jsou trvale k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Rok 2007
V tomto roce hospodařila obec s rozpočtem příjmů:
4,200 milionu a výdajů ve
výši 3,938 milionu Kč
Uskutečněné
společenské akce:
n Vítání nových občánků
24. 2. 2007
n Veřejná schůze občanů ke
kanalizaci 26. 3. 2007
n DEN ZEMĚ Klepec
21. 4. 2007
n Otevírání rybníka
5. 5. 2007
n DEN Rostoklat 26. 5. 2007
n Soutěž o nejhezčí vzhled
domu 5. 2007
n Návštěva Senátu ČR
5. 6. 2007
n Taneční zábava 22. 9. 2007
n Traverza Fest-Benefice

kostel 13. 10. 2007
Martinská posvícenská
zábava 10. 11. 2007
n Koncert v kostele Sv. Martina 1. 12. 2007
n Mikulášská nadílka
2. 12. 2007
n Hudební ping-pong turnaj
8. 12. 2007
n Návštěva divadla Na Fidlovačce 10. 12. 2007
n Zdobení vánočních stromů
17. 12. 2007
n

Rok 2008
V tomto roce hospodařila obec s rozpočtem příjmů:
5,635 milionu a výdajů ve
výši 5,252 milionu Kč
Uskutečněné
společenské akce:
n Soutěž o nejhezčí vzhled
domu 5. 2. 2008
n Udělení obecního znaku
a vlajky 1. 4. 2008
n Pálení čarodějnic
30. 4. 2008
n Otevírání rybníka
3. 5. 2008
n DEN Rostoklat – Dětský
den 31. 5. 2008
n Sportovní taneční zábava
21. 6. 2008
n Benefice kostel
25.–26. 7. 2008
n Traverza fest
16. 11. 2008
n Návštěva Divadla kouzel
23. 11. 2008

 ikulášská nadílka
M
6. 12. 2008
n Zdobení vánočních stromů
6. a 7. 12. 2008
n Návštěva Karlínského divadla 12. 12. 2008
n

Nově zřízené služby
občanům:
n ověřování podpisů a dokladů
n Czech point , výpisy OR,
ŽL, TR, KN, Trestní body
řidičů
n veřejný internet pro občana
zdarma
n zajišťování veškeré agendy
spojené s legalizací studní
n nově vedené Webové stránky
s informacemi o obci s fotkami, E-deska, Územní plán,
info pro nové stavebníky
n rozšířený Rostoklatský
zvěstovatel
Dík patří všem dobrovolným členům jednotlivých komisí z řad obyvatel, členům
místních spolků a dalším občanům, kteří věnují svůj volný
čas aktivitám v obci. Do druhé poloviny volebního období
vstupujeme s velkým úkolem
a břemenem a to zajištěním
výstavby splaškové kanalizace v obou částech obce. Věříme ve zdárné ukončení této
akce a splnění i zbývajících
bodů Strategického plánu do
konce volebního období.

Společenská rubrika
Veřejný internet
pro občany Rostoklat
a Nové Vsi II zdarma
V zasedací místnosti je zřízen
veřejný internet pro místní
občany zdarma. Přístup
je umožněn v úředních
hodinách.
Tisk dokumentů bude
zpoplatněn:
n A4 černobíle 2 Kč/ str
n A4 barevně 4 Kč/str.

Obecní statistika
roku 2008

počet obyvatel:
n 447 – z toho 224 mužů
a 223 žen, v Rostoklatech
336, v NV II 111
n zemřelo 5 obyvatel
n narozeno šest dětí – z toho
čtyři kluci a dvě holky
n odstěhovaly se tři osoby
n přistěhovalo se 14 osob
n bylo přiděleno pět 5 čísel
popisných (136 až 140) vše
v Rostoklatech
Nejčastější příjmení v obci:
Červeňák/Červeňáková 8 + 7
Lavu/Lavuová
7+2
Strnad/Strnadová
7+7
Dlouhý/Dlouhá
7+5
Jougl/Jouglová
5+6
Novotný/Novotná
4+6
Mokošín/Mokošínová 4 + 5
Svoboda/Svobodová 3 + 6

CZECH POINT
poskytované služby:
n výpis z rejstříku trestů,
nelze vydat jiné osobě než
žadateli
n výpis z obchodního rejstříku
n výpis z živnostenského
rejstříku
n výpis z katastru nemovitostí
n výpis bodového hodnocení řidiče, nelze vydat jiné
osobě než žadateli

Životní jubilea
n Věra

Brožková, Zdenka
Libichová, Eva Křečková,
Venuše Hegedušová z Rostoklat
n Kulaté výročí oslaví Ján
Domitrek z Rostoklat

Sbírka na opravu
kostela sv. Martina
stav účtu u KB
35–9512550277/0100
k 31. 1. 2009
342 795,90 Kč

Nově přispěli:
V. Novotná a A. Mašková
Roudnice n. L.,
p. Šmíd NV II,
pí. Budařová Rost.,
Šimáňovi Mrzky

