Zpravodaj
občanů Rokytnice a Kochavce
4/2007

7. ročník

Teplé dny končí a mílovými kroky přichází chladné a deštivé počasí, které většina z nás tráví
prací, buď na poli nebo na zahradě, a méně odolní v posteli s čajem a Paralenem. Je to období, kdy
se celá příroda a všichni živí tvorové chystají na měsíce sněhu a mrazu. Ženy uklízejí a zavařují,
otcové od rodin vyhánějí do sadů své potomky na sběr svého oblíbeného ovoce – valašské trnky,
které v tekutém stavu, za dlouhých zimních večerů, slouží jako osvědčený lék.
V tomto posmutnělém podzimním čase, bychom neměli zapomenout také na naše blízké, kteří
nejsou mezi námi.
Naši předkové, kteří se nemohli spoléhat na „televizní rosničku“, si počasí prorokovali buď
sami pozorováním přírody a nebo se řídili osvědčenými pranostikami. Jestli se těmito radami
můžeme řídit i dnes posuďte sami.
Mrazivá zima - dyž dlúho na podzim ešče v listopadu byly muchy aj komáři
a mírná zima - dyž sú na podzim zajíci hubení.
Z pranostik:

Na svatého Martina kuřívá sa z komína
Svatý Teodor – mrazy lezou z hor

Přejeme Vám, aby jste tento čas prožili co nejlépe, bez nemocí a v kruhu svých blízkých.

Vážení spoluobčané,
v době, kdy se Vám dostává do rukou čtvrté vydání Zpravodaje občanů Rokytnice a Kochavce,
uplynul právě jeden rok od voleb do Zastupitelstva Obce Rokytnice. Dovolte mně, abych v krátkosti
tento rok vyhodnotil.
Nové zastupitelstvo bylo zpočátku částí veřejnosti kritizováno, byly předpovídány až katastrofické
scénáře, že obecní úřad bude nefunkční, či úplně zkolabuje. Nic takového se nestalo, ani se nestane.
To, že je obecní úřad zcela funkční není vizitkou jen dvou nebo tří lidí. Důležitá je podpora většiny
zastupitelů a také členů výborů a komisí.
V současné době probíhá rekonstrukce chodníku v místní části Dvořisko. Tato lokalita dostala
přednost před ostatními, protože se jedná o vstup do obce. V dalších letech chceme v opravách
chodníků postupně pokračovat.
Další stavební práce probíhají na stavbě Rekonstrukce Obecního domu Kochavec – VI. etapa.
Zde musíme letos proinvestovat 850.000,-- korun. Z čehož činí dotace od Zlínského kraje 340.000,--,
návratná finanční výpomoc, s nulovým úrokem, od Zlínského kraje 55.000,-- a finanční podíl obce
455.000,--Tuto stavbu jsme zdědili po minulém vedení. Až čas ukáže, zda finanční prostředky, které
do ní letos vložíme a které do ní byly v minulosti již vloženy, byly investovány smysluplně a
hospodárně.
Vzhledem k tomu, že paní Poláchová ukončila provoz obchodu na Kochavci, což postihlo zejména
starší občany, probíhají nyní v budově bývalé hasičské zbrojnice drobné stavební úpravy tak, aby
mohl v těchto prostorách otevřít obchod jiný provozovatel.
V nejbližší době rovněž proběhne oprava kanalizační výústě za obchodem v Rokytnici. Všechny tyto
akce by měly být ukončeny do konce listopadu.
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V následujícím období se chceme zaměřit hlavně na rekonstrukce a opravy místních komunikací a
chodníků. Pořadí a priority určí zastupitelstvo obce.
O krůček vpřed se posunul i nejpalčivější problém – odkanalizování obce, který tíží hlavně
Horňansko. Díky vstřícnosti naší bývalé spoluobčanky paní Lenky Musilové, která nám odprodala
pozemek, který je vhodný pro výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV), máme konečně jistotu.
Pozemek je obecní a můžeme pokračovat na projektové dokumentaci. Za pozemek, kde byla ČOV
situována původně, chtěli majitelé 2,5 milionu korun. Zatím mají občané, kteří jsou napojeni na obecní
kanalizaci problém s odpadními vodami vyřešen. V srpnu se nám podařilo prodloužit dobu platnosti
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, do 31.12.2010. Nicméně odkanalizování
přes centrální ČOV nemine žádnou obec velikosti Rokytnice. Čím dříve to budeme mít za sebou, tím
lépe. To, že nemáme centrální ČOV brzdí rozvoj celé obce. Ozývají se i hlasy, že budeme platit
stočné. Budeme, ale pokud bude kanalizaci a ČOV provozovat obec, tak obec bude určovat cenu
stočného.
V soudním sporu s městem Slavičín jsme nechali vypracovat odborné právní stanovisko
k majetkoprávnímu vypořádání. Závěry tohoto právního stanoviska nejsou pro obec příliš optimistické.
Právník, který stanovisko vypracoval se přiklání k názoru, že rozhodnutí okresního soudu ani případné
odvolání ke krajskému a Nejvyššímu soudu v Brně bude v náš neprospěch. Navíc v případě prohry, je
nutné vždy na každém stupni při odvolání znovu hradit soudní poplatky a náklady právního zastoupení
protistrany. Nyní čekáme na projednání žaloby u Okresního soudu ve Zlíně. Máme uhrazen soudní
poplatek ve výši Kč 225.000,-- korun. Pokud spor u okresního soudu prohrajeme, soudní poplatek
ztratíme a budeme ještě muset zaplatit náklady právního zastoupení protistrany asi do Kč 100.000,--.
Pokud se odvoláme ke Krajskému soudu v Brně, musíme uhradit znovu soudní poplatek atd….
Příznivý zvrat pro naši obec by dle právníka mohlo přinést rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Na něj
se je však možné obrátit s ústavní stížností teprve poté, co budou vyčerpány všechny procesní
prostředky (okresní, krajský, nejvyšší soud). Nelze ovšem očekávat, že by takové rozhodnutí mohlo
padnout dříve, než za pět let. Mnoho optimismu do budoucna nám nedává ani rozsudek Okresního
soudu ve Zlíně, kde obec Bohuslavice nad Vláří s městem Slavičín v prakticky shodném soudním
majetkoprávním sporu v srpnu 2007 prohrála. Naše obec má nyní dvě možnosti. Buď v soudním
sporu, který prakticky ještě ani nezačal pokračovat. (žaloba byla podána v roce 2001 a dosud ještě
žádné soudní řízení neproběhlo). V tom případě bychom museli projít výše popsaným procesem, který
by nás stál nemalé finanční prostředky a minimálně pět let času a nebo žalobu vzít zpět s tím, že by
nám byl soudní poplatek, který činí 225.000,-- korun, vrácen.
V nejbližším období nás čeká důležitá etapa – příprava projektů a různých povolení na akce
vzpomenuté výše, tj. opravy a rekonstrukce místních a účelových komunikací, chodníků. Dále chceme
nechat zpracovat stavebně technickou dokumentaci na projekt Turistická infrastruktura a odpočinková
zóna Obce Rokytnice. Tato akce by zahrnovala napojení cyklotrasy na Šanov a kolem TVD směrem
na Jestřabí a vybudování odpočinkové zóny v prostorách bývalého koupaliště a víceúčelového hřiště.
U víceúčelového hřiště bych se pozastavil. I přesto, že na hřišti zatím není umělý povrch, bylo v létě i
na podzim hojně využíváno. Bohužel je navštěvováno i místními vandaly, kteří se snaží poškozovat a
devastovat obecní majetek a to nejen na víceúčelovém hřišti. (autobusová zastávka naproti obchodu)
Pokud se stanete svědky takového vandalismu, nahlaste viníky na obecním úřadě. Každý takový
podnět bude řešen s rodiči či policií.
To bylo jen krátké zhodnocení uplynulého funkčního roku nového zastupitelstva a obecního úřadu a
stručná vize do budoucna.
Antonín Goňa
starosta
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Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém VIII. zasedání, konaném dne 20.7.2007:
-

vyhlásilo záměr na pronájem obecních pozemků za účelem zemědělského využití
2
pověřilo starostu jednáním o odkoupení pozemku p.č.485/1 (výměra 22 184m ) od p. Lenky
Musilové, Zlín, za účelem výstavby ČOV
pověřilo starostu jednáním s manželi Machalovými, Rokytnice 90 o odkoupení části parcely
č.2185/6 - tento pozemek užívají občané pro přístup ke svým nemovitostem
pověřilo starostu jednáním s p. Vojtěchem Tarabusem, Rokytnice 180 o odkoupení pozemků
p.č.1563/4, 1563/5, 1563/10 pod hřištěm na Kochavci
schválilo přijetí dotace v rámci podpůrného programu na podporu změny struktury
zemědělské výroby, na ochranu mladých porostů proti buření ve výši 1.671,- Kč
rozhodlo o poskytnutí půjček z FRB všem občanům obce, kteří řádně zažádali
vzalo na vědomí cenové nabídky na opravu chodníku v lokalitě Dvořisko a na opravu
kanalizační výustě za obchodem
vzalo na vědomí informaci o omezení dotace na rekonstrukci Obecního domu Kochavec – VI.
etapa
vzalo na vědomí informaci o konkurzu na ředitele/lku školy

Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém IX. mimořádném zasedání, konaném
dne 10.8.2007:
-

-

-
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rozhodlo o zakoupení pozemku p.č.485/1 (výměra 22 184m ) od p. Lenky Musilové, Zlín, za
2
účelem výstavby ČOV, za cenu 10,-Kč/m
rozhodlo o umístění čistírny odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 485/1 a pověřilo starostu
jednáním s firmou Hydroprojekt Brno na pokračování prací na dokumentaci pro územní řízení
stavby Likvidace odpadních vod Rokytnice
pověřilo starostu jednáním s vlastníky o vykoupení pozemků pro přístupovou komunikaci
k plánované ČOV

Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém X. zasedání, konaném dne 23.9.2007:
-

schválilo zprávu o hospodaření obce Rokytnice za období 1 – 6/2007
schválilo Plán zimní údržby místních komunikací v Rokytnici na období 2007 – 2008
rozhodlo o pronájmu obecního pozemku o výměře 3,0763 ha Ing. P. Vrbovi, Rokytnice 9, za
cenu 1.050,-Kč/ha/rok, za účelem zemědělského využití
rozhodlo o pronájmu obecních pozemků o celkové výměře 12,1112 ha firmě AGM servis s.r.o
Slavičín, za cenu 1.050,-Kč/ha/rok, za účelem zemědělského využití
souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební řízení – Vybudování cykloturistické trasy
Šanov – Horná Súča, větev „A“ – I. etapa
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č.2185/7 o výměře 88 m od p. B. Machalové, Rokytnice 90,
2
za cenu 50,-Kč/ m

Zastupitelstvo obce Rokytnice na svém XI. mimořádném zasedání, konaném
dne 5.10.2007:
-

-

-

vydalo změnu č.2 územního plánu obce Rokytnice
schválilo pořízení změny č.3 územního plánu obce Rokytnice
2
rozhodlo o zakoupení pozemku p.č.485/9 o výměře 138 m a pozemku p.č.494 o výměře 151
2
m od p. L. Charvátové, Rokytnice 1, p. F. Hrabiny, Buchlovice a
2
Ing. I. Mudráka, Štípa za cenu 10,-Kč/ m
vyhlásilo záměr na pronájem bývalé hasičské zbrojnice na Kochavci na p.č.158/1 – za účelem
zřízení obchodu
vyhlásilo záměr na pronájem obecní plechové garáže na Kochavci na p.č. 1563/12 – na
základě žádosti manželů Štěpančíkových, Kochavec 123
rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku pro Městskou nemocnici Slavičín ve výši 5.000,-Kč
souhlasilo se začleněním Obce Rokytnice včetně místní části Kochavec do území působnosti
MAS Bojkovsko
souhlasilo s provedením opravy chodníku v lokalitě Dvořisko na p.č.2210/2
pověřilo správcem Obecního rybníku Hajnice p. V. Tarabuse, Rokytnice 180
pověřilo starostu jednáním s předsedou TJ Sokol o odstranění bříz v blízkosti nemovitosti p.
Koncera, Rokytnice 150 – na základě žádosti majitelů z důvodu ohrožování nemovitosti
č.p.150
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- sběrný dvůr
Provozní doba je od 15. 10. 2007 stanovena takto:
00
00
00
00
pondělí
9. - 11.
15. – 17.
00 –
00
00
00
středa
9.
11.
15. – 17.
00 –
00
Každou lichou sobotu : 9.
11.
-

obecní knihovna na Kochavci
Obecní knihovna na Kochavci je v současné době až do odvolání uzavřena. Pouze knihy z
výměnného fondu je možné si vypůjčit u knihovnice V. Urbanové doma.
-

uskutečněné společenské a kulturní akce
* 25. 8.2007 - 7.ročník Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné
* 22. 9.2007 - zájezd do Prahy spojený s návštěvou muzikálu Angelika
* 14.10.2007 - vítání občánků do života
-

plánované společenské a kulturní akce
* 10.11.2007 - setkání s důchodci
* 1.12.2007 - rozsvícení Vánočního stromu
Srdečně zveme všechny občany.
veřejný internet
V místnosti bývalé knihovny vedle obecního úřadu je možno po dobu přítomnosti pracovníků na
obecním úřadě využívat veřejný internet. K dispozici jsou tři počítače. Tato služba je poskytována
občanům zdarma.
-

změna vedení základní a mateřské školy
Po odchodu ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Fojtíkové se v srpnu konalo výběrové řízení na ředitele/lku.
Jelikož v tomto řízení nebyl vybrán žádný uchazeč, byla vedením ZŠ a MŠ, na dobu nezbytně
nutnou, pověřena Dana Žálková. Začátkem roku 2008 bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se
Michaele a Radku Tarabusovým dcera Simona
Mileně a Milanu Cekierovým syn Milan

Sňatky
Lukáš Hrnčiřík a Jana Mũnsterová
Romana Voltnerová a Lukáš Martinek
Radka Barboříková a Ermanno Massa

4

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Jak ten čas letí .......a je tu nový školní rok

Prázdniny uběhly jako voda a v pondělí 3. září 2007 i v ZŠ Rokytnice začal nový školní rok
2007/2008. Slavnostního zahájení se zúčastnili rodiče prvňáků a také pan starosta Antonín Goňa,
který povzbudil děti 1.ročníku do nové a žáky 2.a 5. ročníku do další práce.V tento den usedlo do lavic
10 školáků - 3 prvňáci, 5 druháků a 2 děvčata 5. ročníku. Škoda jen, že jsem žáčků v této pohodové
třídě neviděla více.
Proti loňskému roku došlo ke změně v organizaci školy. K 31.8.2007 rozvázala pracovní poměr paní
ředitelka Mgr. Věra Fojtíková. Poté nastal pro pana starostu nelehký úkol spojený s výběrem nové
ředitelky. I když proběhlo konkurzní řízení, žádná z uchazeček na tento post nebyla vyhovující. Proto,
po dohodě mezi panem starostou Antonínem Goňou, metodičkou pro MŠ paní Mgr. Věrou Korcovou a
panem inspektorem Dr. Koželou, byla jmenována na pozici ředitelky ZŠ a MŠ paní Dana Žálková, a to
na dobu nezbytně nutnou.
Třídní učitelkou v ZŠ zůstává paní Mgr. Andrea Furmanová, anglický jazyk vyučuje paní Anna
Šabršulová. V MŠ , kde bylo k 1.9.2007 zapsáno18 dětí, zůstávají i nadále učitelkami Dana Žálková a
Jitka Vilímková. Ve funkci školnice bude i nadále působit vždy ochotná paní Eva Hyžíková a výborně
vařit našim dětem paní Hana Sukaná.
Co nás čeká tento školní rok?
V MŠ proběhne výchovně - vzdělávací činnost dle Školního vzdělávacího programu "Pojď si hrát, jsi
náš kamarád", který je rozdělen na měsíční témata a týdenní podtémata.
Jako každý rok, máme i letos pro předškoláky, kterých je 5, připraveny " Úkolníčky ". Do nich budou
přes víkend plnit domácí úkoly, vztahující se k danému týdennímu podtématu. V základní škole se
bude vyučovat podle tematického bloku „Čarovný rok".
Po obědě je pro děti připravena školní družina.
Nepovinným předmětem na naší škole zůstává náboženství. Logopedickou péči zajišťuje Jitka
Vilímková. Dále je v tomto školním roce opět připraven, nejen pro děvčata, Kroužek dovedných rukou,
který opět povedou paní Katarína Goňová a paní Marie Pindˇáková.
Co už září přineslo?
V tomto měsíci „mateřáčci“ podnikli několik vycházek do okolních lesů, kde překonávali přírodní
překážky, poznávali plody stromů, rozlišovali listnaté a jehličnaté stromy apod.
13. září měly děti mateřské a základní školy možnost s dětmi ze Šanova shlédnout představení
Sváťova loutkového divadla. Pohádka se jmenovala Broučci a všem se moc líbila.
Hned druhého října podnikly všechny naše děti společnou dopolední vycházku na téma "Čas
jablíčkové vůně". Dále bylo na tento měsíc připraveno první veřejné vystoupení žáků ZŠ, a to při
příležitosti Vítání občánků do života. V plánu je také exkurze v místní knihovně v rámci dopoledního
vyučování, kde bude mít paní Blanka Fojtíková připraveno stejně jako vloni určitě nějaké překvapení.
V listopadu se budeme určitě těšit na osmý den, kdy si společně se šanovskými dětmi zajedeme
do Městského divadla ve Zlíně na dopolední představení " Červená Karkulka". Dále pak malí i velcí
vystoupí 10. listopadu pro zdejší seniory v Hospůdce za lávkou.
No a už je tu prosinec - ten bude určitě ve znamení příprav na Mikulášskou besídku, pečení a
zdobení perníků a stejně jako každý rok, naše děti určitě zpříjemní předvánoční atmosféru svým
vystoupením při příležitosti „Rozsvícení vánočního stromu“ před zdejším obecním úřadem.
V tomto školním roce přeji veselé hraní „mateřáčkům“, samé jedničky školákům a pracovní pohodu
celému kolektivu MŠ a ZŠ v Rokytnici.

Dana Žálková, ředitelka školy

5

Čas jablíčkové vůně
Sluníčko nám na podzimní vycházce opravdu přálo. Od školy se děti rozběhly podle šipek hledat
stanoviště, kde se uskutečnil hlavní program. Nebylo to vůbec jednoduché! Trasu vycházky
předem označila naše
děvčata 5. ročníku a
opravdu nám zamotala
hlavy..Nejdříve
šipky
ukazovaly k TVD, potom
odbočily a vedly přes
vesnici k hostinci a pak
teprve
po
různých
zatáčkách do kopečka kolem bývalého mlýna
na pole.Tam se nám
děvčata tak schovala, že
jsme je nemohli najít a
museli
se
nakonec
vzdát. Pak už začalo
povídání o podzimu a
veselé hry. Pohádku
" O veliké řepě "
si děti zahrály trháním
opravdové řepy.Také jsme si udělali ohníček a přeskakovali přes něj. Maminky se doma
strachovaly , že se nám osmaží zadečky , ale my se také učíme šikovnosti a odvaze jako ony,
když byly malé. Na ohníčku jsme si potom opekli jablíčka. Buřty ani brambory ne , protože nás
čekal výborný oběd ve školní jídelně. Zvláštní bylo, že se některé děti divily, jak se dají jablíčka
opékat a jak výborně potom chutnají. Nakonec jsme si zahráli na louce hry,pouštěli dětmi
vyrobené dráčky a vesele se vrátili do školy.
Jitka Vilímková, učitelka MŠ

V Praze…
V sobotu 22. září 2007, v brzkých ranních hodinách, odjela skupina zájemců na dlouhodobě
plánovaný zájezd do Prahy. Praha nás uvítala nádherným slunečným dnem. Jelikož cílem byla
společná návštěva muzikálu,
den každý strávil dle svých
zájmů. Naše skupina se
vydala za krásami hlavního
města. Jízda lanovkou a
vystoupání 299 schodů na
Petřínskou rozhlednu nám
umožnily shlédnout Prahu
z ptačí perspektivy. Letní den
jsme si všichni vychutnávali
pohodovou procházkou na
Hradčany.
Unaveni
a
posilněni obědem, jsme se
zastavili
v klidné
oáze
rušného města, ve Vrtbovské
zahradě. Večerní představení
muzikálu o krásné Angelice
v podání Moniky Absolonové
nás velmi zaujalo. Plni zážitků a dojmů jsme se opět v ranních hodinách dopravili šťastně domů.
Doufáme, že v každém z nás zůstal alespoň střípek hezkých dojmů z krásně stráveného
podzimního dne.
Pokud by byl zájem, rádi bychom podobnou akci na jaře zopakovali. Tentokráte spojenou
s návštěvou zoologické a botanické zahrady v Tróji, popřípadě s plavbou na parníku po Vltavě.
Zájemci přemýšlejte už nyní, protože muzikál je nutné objednat alespoň dva měsíce předem.
Filáková I.
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Peňažná
Trochu netradičně, poslední srpnovou sobotu (25.8.2007), se sešlo několik stovek Čechů a Slováků
na státní hranici, na 7.ročníku Mezinárodního česko-slovenského setkání na Peňažné.
Akce je organizována každý rok s naší partnerskou obcí Horná Súča. Počasí nám jako obvykle přálo,
a tak první návštěvníci dorazili na místo již v sobotu před obědem a poslední odcházeli v neděli po
poledni.
S nepatrným
zpožděním, pro kolaps
dopravy na lesní cestě,
dorazil na Peňažnou
hejtman Zlínského kraje
pan Libor Lukáš, který
nad letošním ročníkem
převzal záštitu.
Celý program uváděla
dvojice
zkušených
moderátorů
Luboš
Spáčil z Rokytnice a
Milan Vrba z Horné
Súče.
Odpoledne
obohatila řada soutěží,
jak pro děti, tak i pro
dospělé.
V těch
prestižních, přetahování
lanem přes hranici a
pivní štafeta, letos snad
poprvé
Moravané
zvítězili. Přátelskou atmosféru celého setkání navodila svým vystoupením dechová hudba
Chabovienka, která vyhrávala do pozdních nočních hodin.

Pokud jste se
letošního
ročníku
setkání
na Peňažné
nezúčastnili,
nevadí, příští
rok
máte
šanci.
A
pokud jste se
zúčastnili, tak
příští
rok
přijďte určitě
zase, neboť
na
taková
setkání
se
nezapomíná.
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INFORMACE PRO ŘIDIČE
Povinná výměna řidičských průkazů
Dnem 1.7.2005 nabyla účinnosti změna zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Mimo jiné se zde nařizují lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů.
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ:
• od 1.7.1964 do 31.12.1993 - povinná výměna do 31.12.2007
• od 1.1.1994 do 31.12.2000 - povinná výměna do 31.12.2010
• od 1.1.2001 do 30.4.2004 - povinná výměna do 31.12.2013
Z tohoto důvodu se obracíme zvláště na všechny držitele řidičských průkazů, vydaných před
31.12.1993, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy
ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu.
Jen v našem regionu zbývalo k počátku září vyměnit asi 1500 ks řidičských průkazů.
Znovu upozorňujeme na následující informaci:
Doba nutná na výrobu řidičských průkazů činí již dnes téměř 20 dnů od podání žádosti. Před
koncem roku může dojít ještě její prodloužení z důvodu zahlcení kapacity při vlastní výrobě
řidičských průkazů ve státní tiskárně cenin.
Odbor dopravy a SH ve Val Kloboukách chce vyjít maximálně vstříc všem občanům našeho regionu
zaměstnaným mimo své bydliště a všem kteří mohou mít z časových důvodů problém vyřídit si svůj
řidičský průkaz v době běžných úředních hodin.
Pro výkon agendy na úseku registru řidičů ( to je podání žádosti a vydání nového řidičského
průkazu ) rozšiřujeme úřední hodiny následovně s platností od 1.října do 22.prosince 2007:
pondělí 7 – 18 hod
úterý
7 – 15 hod
středa 7 – 18 hod
čtvrtek 7 – 15 hod
pátek
7 – 18 hod
sobota 8 – 12 hod
Co k výměně řidičského průkazu potřebujete?
Dostavit se na odbor dopravy a SH ve Val. Kloboukách v uvedené dny a předložit :1 ks fotografie,
občanský průkaz, řidičský průkaz. Občanský a řidičský průkaz Vám po ověření vrátíme.
Za cca 20 dnů znovu zajít na odbor dopravy, kde Vám po předložení občanského průkazu vyměníme
váš starý řidičský průkaz za nový.
Odbor dopravy a SH Valašské Klobouky

UPOZORNĚNÍ
Na základě četných stížností občanů na volně pobíhající psy upozorňujeme majitele těchto psů, že
nadále platí obecně závazná vyhláška č. 3/2004 K zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích.
1)
2)

3)

4)

5)

1)
2)

Čl. VI
Pohyb psů na veřejném prostranství
V rámci čistoty veřejného prostranství je zakázáno nechávat volně pobíhat domácí zvířata (psy,drůbež,
kočky…). Jestliže dojde k poškození veřejného prostranství, je majitel povinen vzniklou škodu napravit.
Na veřejných prostranstvích musí držitel vodit psa na vodítku, v místech hromadného výskytu osob a
v uzavřených prostorách na vodítku a s náhubkem. Toto ustanovení neplatí pro služební psy při výkonu
služby a vodící psy nevidomých.
Pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný za podmínek stanovených v odstavci 1, jen s viditelně
umístěnou známkou s registračním číslem (známku po registraci psa a zaplacení místního poplatku,
vydá správce poplatku).
Na veřejném prostranství je zakázáno:
a) přivádět nebo přinášet zvířata na místa, kde si obvykle hrají děti
b) provádět výcvik zvířat.
Držitel zvířete musí dbát, aby zvíře nepoškozovalo květinové záhonky a trávníky. V případě
znečištění veřejného prostranství exkrementy je držitel zvířete povinen ihned takové znečištění odstranit.
Čl.IX
Kontrola a sankce
Kontrolu a dodržování této vyhlášky provádí Obecní úřad Rokytnice.
Porušování ustanovení této vyhlášky bude sankcionováno podle zvláštních právních předpisů.
(Zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích, Zákon č. 128/2000 sb., o obcích)
Zpravodaj občanů Rokytnice a Kochavce. Vydává obec Rokytnice. Neprošlo jazykovou úpravou.
Registace: MK ČR E 107 76.
Toto číslo vyšlo 26.10. 2007. Redakční rada: Mgr. I. Filáková, B. Fojtíková, V. Urbanová
Tel.: 577 343 652
Tel./Fax.: 577 310 172
Internet: www. rokytnice.org
e-mail ou-rokytnice@seznam.cz
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