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V městě se rodí rozmařilost, z rozmařilosti nutně vzniká hrabivost, z hrabivos‐
ti se rozrůstá smělost a z ní povstávají všechny zločiny a špatnosti.
Cicero

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál vše nejlepší v Novém roce 2012, pevné zdraví a mnoho osobního štěstí. Lze předpokládat, že rok 2012 bude pro mnoho lidí, firem a institucí
rokem náročným, neboť přináší mnoho změn, které se dotknou každého z nás. Buďme
proto tolerantní nejen k ostatním, ale i sami k sobě, abychom si život zbytečně neztěžovali skutečnými či domnělými problémy a malichernostmi. V dobách, které nelze považovat vyloženě za optimistické, je právě zachování si osobního optimismu a veselé
mysli, jednou z mála možností, jak se s danou situací vyrovnat.
Přeji Vám proto společně se svými kolegy i za úřad obce šťastné vykročení do roku
2012.
Mgr. Kamil Abbid - starosta

Informace z OÚ
 Vážení čtenáři, vraťme se ještě několika slovy na konec roku 2011. V podvečer
23.12. 2011 byla na řitecké návsi velká sešlost lidí, které přivítal několika slovy starosta obce Mgr. Kamil Abbid. Děti přednášely koledy, slavnost vtipně moderoval
pan Roman Vojtek, s pásmem koled vystoupily pod vedením učitelek i děti z řitecké
mateřské školky. Hudbou a zpěvem proložil slavnost pan Petr Kadlček, který zapůjčoval dětem i různé doprovodné nástroje. Zpěvem se přidal i pan Roman Vojtek a
pochopitelně i děti s publikem a tak jsme se všichni krásně bavili a zazpívali si. Děti
si za své koledy odnesly jako odměnu balíčky plné ovoce. Dospělí zase popíjeli "svařák" , který byl již tradičně zadarmo. Bylo možné i popít grog , dát si panáčka kořaličky nebo si pochutnat na grilované klobáse, to již ale za své finance. I když počasí
nebylo zrovna vánoční, nechtělo se po ukončení slavnosti jít všem lidem domů a tak
jsme se na řitecké návsi pod rozsvíceným vánočním stromem zdrželi a bavili se dál,
bylo i co popít a pojíst. Z minulého roku, kdy byla slavnost stejně úspěšná zbylo pár
"balónů štěstí", které jsme s radostí a přáním krásných Vánoc a Nového roku 2012
vypustili.
Děkuji všem, kteří se na přípravě této slavnosti podíleli, ať již to bylo prací svých
rukou nebo účinkováním. Děkuji panu Romanu Vojtkovi, že znovu, a dá se již říci
"že tradičně" byl ochoten slavnost velice "lehce a vtipně" moderovat, děkuji mu i za
jeho zpěv. Děkuji panu Petru Kadlčekovi, který slavnost ozvučil, za nevšední prolí1
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nání koled, ale i známých moderních písní v celém programu s využitím doprovodných nástrojů, které zapůjčoval dětem. Všichni jsme se k jeho doprovodu a zpěvu rádi přidali. Děkuji paním učitelkám z naší mateřské školky za pásmo koled, které
s dětmi připravily. Poděkování přísluší i sponzorům, kteří slavnost podpořili, jak penězi tak dary, byli to: firma Abasto, firma Aspius, restaurace "Lískovka" Líšnice a
agentura D.I. SEVEN. Děkuji i panu Martinu Klikorkovi, provozovateli restaurace
"Panský dvůr", který zajistil občerstvení.
 Dne 29.12.2011 proběhlo v restauraci Panský Dvůr setkání řiteckých seniorů při
slavnostním obědě, které přivítal pan místostarosta Ant. Dvořák. Pan starosta Mgr.
Kamil Abbid pronesl před obědem slavnostní přípitek k Novému roku. Následoval
oběd a po něm již zábava s hudbou, při které se všichni dobře bavili. Někteří se vrhli
i do víru tance. Zábava vrcholila, když měla slavnost končit a tak muzikanti ještě půl
hodinku přidali a po chvíli jsme se již všichni loučili zpěvem lidových písní a nikomu se nechtělo domů. Slavnosti se zúčastnilo 24 seniorů.
 Vodné a stočné pro rok 2012. Cena vodného a stočného pro rok 2012 zůstává dle
rozhodnutí zastupitelstva obce stejná jako v roce 2011. Cenu však navýší změna
DPH, která z rozhodnutí vlády oproti minulému roku vzrostla z 10% na 14%. Vodné
33.90 Kč ( 38.65 Kč včetně 14% DPH ), stočné 33.90 Kč (38.65 Kč včetně 14 %
DPH ).
Dvořák Ant. - místostarosta

Co je nového?
Osvětlení autobusových zastávek Řitka-Bučina
V souvislosti s novým provozem linky 320 a 448 vyvstala potřeba urychleně dobudovat osvětlení zastávek Řitka – Bučina. Z tohoto důvodu na autobusové zastávce nyní
probíhají práce k instalaci osvětlení. V této souvislosti bych rád požádal osoby, které
tyto zastávky využívají (v případě školních dětí jejich rodiče), aby dbali zvýšené pozornosti v lokalitě zastávek a rovněž o trpělivost do doby ukončení prací.

Generální oprava zastávek Řitka - hl. silnice.
Vzhledem k velmi špatnému stavu dosluhujících přístřešků na stanici Řitka - hl. silnice, byla objednána generální oprava těchto přístřešků (de facto se bude jednat o přístřešky nové). Obec k tomuto opatření přistoupila i přesto, že zastávky nejsou v obci a
nacházejí se v k.ú. Líšnice, neboť vycházíme z toho, že zastávky jsou primárně užívány
řiteckými občany. K instalaci přístřešků však dojde až počátkem jara, poté co správa
komunikací přestane chemicky ošetřovat rychlostní komunikaci R 4, neboť vodní tříšť
obsahující sůl výrazně korozivně působí na tyto objekty. Nicméně je možné, a to v závislosti na počasí, že již v průběhu zimy mohou probíhat některé přípravné práce.
Z tohoto důvodu bych rád občany požádal o pochopení, trpělivost a zvýšenou pozornost.
2
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Webové stránky obce
Obec Řitka na sklonku minulého roku přistoupila ke změně webových stránek. Důvodem byla zejména skutečnost, že zákonné požadavky na povinný obsah webových
stránek obcí neustále strmou měrou narůstají. Navíc pro mnoho lidí jsou obecní webové
stránky hlavním informačním zdrojem o dění v obci. Nové stránky mj. umožňují i prokliky na stránky obcí účastnících se v tzv. "SOMR" tj. Svazku obcí mníšeckého regionu, jehož je Řitka členem, kde je možné se dozvědět i o aktuálních kulturních a společenských akcích pořádaných jednotlivými obcemi.I z tohoto důvodu byla zvolena dodavatelem webových stránek společnost Galileo Corporation s.r.o., která je tvůrcem
webových stránek okolních obcí i samotného svazku. Věřím, že uživatelům nových
webových stránek usnadní získávání informací o obci a jejím dění. V případě jakýchkoliv dotazů a požadavků je možno se obrátit na paní Gabrielu Křístkovou, zastupitelku
obce, která má tuto problematiku na starost.
Závěrem bych chtěl za obec i za sebe poděkovat panu Vlastimilu Vondrákovi, tvůrci
a správci minulých webových stránek obce, za jeho veškerou činnost v tomto směru,
kterou navíc vykonával dobrovolně ve svém volném čase a i za to, že staré webové
stránky dlouho a spolehlivě sloužily obci Řitka.

Řešení dopravní situace u křížení komunikace 3. třídy Všenorská a obecní
komunkace Za Štěpnicí
Na základě stížností a podnětů občanů žijících v lokalitě Štěpnice, ale i na základě
dlouhodobého plánu na zlepšení dopravně bezpečností situace v obci přijatého současným vedením obce, bylo uskutečněné jednání s následným místním šetřením. Jednání
se účastnili vedoucí odboru dopravy MÚ Černošice paní Monika Semová, zástupce
místní SUS p. Motal a dopravní expert Policie ČR na straně jedné a na straně druhé za
obec Řitka místostarosta A. Dvořák a starosta K. Abbid, jako zástupce veřejnosti, za
obyvatele Štěpnice se jako host zúčastnil p. Randl.
Starosta shrnul v úvodu jednání dlouhodobé požadavky obce a jejich obyvatel týkající se dopravního značení, stavu krajských komunikací a kontrolní činnosti dopravní
policie v obci. Naopak představitelé odboru dopravy a policie vytkly obci umístění neschválených bilboardů v obci a nutnost výměny některých značek.
V rámci místního šetření v lokalitě Štěpnice dopravní expert uznal, že řešení tohoto
křížení komunikací je nebezpečné, nicméně návrhy obyvatel lokality Štěpnice na instalaci dopravního zrcadla a retardéru byly jak dopravním expertem, tak i odborem dopravy MÚ Černošice ihned na místě zamítnuty. Po debatě pak zástupci obce i zástupci
SUS, Policie ČR a OD MÚ Černošice dospěli k řešení, které bude realizováno změnou
dopravního značení před zatáčkou na výjezdu z obce (směr Všenory) tak, aby řidiči byli
včas varováni na existenci křížení a nutnost zmírnění rychlosti (včetně plánovaných
kontrol rychlosti ze strany PČR). Obec pak po dohodě s majitelem sousedního pozemku p. Janem Pospíšilem a s jeho laskavým svolením a pomocí provedla odstranění vegetace bránící ve výhledu řidičům a chodcům. Tato opatření by měla dle názoru dopravních expertů přispět k větší bezpečnosti vyjíždějících vozidel.
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Co se připravuje?
Chodníky
Starosta obce podal žádost o dotaci v rámci programu FROM Středočeského kraje
pro obec Řitka na rekonstrukci a výstavbu chodníků. V případě získání této dotace by v
letošním roce bylo možné významnou měrou zlepšit možnost pohybu pěších v obci i
jejich bezpečnost, neboť je rovněž plánována i realizace přechodů pro chodce. Samozřejmě, vše je vázáno na skutečnost, zda bude dotace získána a v jaké výši.

Multifunkční hřiště
Starosta obce na sklonku roku 2011 podal žádost o grant z Nadace ČEZ tzv. program
Oranžová hřiště. V případě získání grantu by realizace výstavby proběhla již v letošním
roce. Jednalo by se o multifunkční hřiště s umělých povrchem a oplocením, které by
umožnilo sportovní vyžití všem věkovým kategoriím občanů.
Vážené řitecké občanky, vážení řitečtí občané,
v tomto čísle Zpravodaje se zaměříme na téma odpadů a odpadové hospodářství naší
obce a změny, které přináší nová vyhláška o odpadech.
Jak mnozí z vás vědí, za sběr a svoz odpadů a jejich následnou likvidaci hradí obec
Řitka každoročně nemalé částky, které patří k nejvyšším platbám ze všech mandatorních výdajů z obecního rozpočtu vůbec. Jedná se cca o jednu desetinu obecního rozpočtu. Proto se na toto téma stále upírá naše pozornost, tím spíše, že až do současné
doby obec téměř z poloviny dotovala likvidaci komunálního odpadu ze svého rozpočtu.
Do současnosti jsme my všichni trvale hlášení platili 500,- Kč za rok na osobu a firma
Komwag nám každý týden vyvezla popelnici. Chataři platili 500,- Kč za chatu a mohli
využívat kontejnery rozmístěné v obci. Tento systém, tak jak byl nastaven, nebyl optimální, neboť trvale hlášení občané velkou měrou dotovali i ty, kdo zde sice bydlí, ale
nechtějí nebo se v naší obci nemohou k bydlení trvale přihlásit. V každém případě za
odpad, který vyprodukují, nehradili obci adekvátní částku. Přitom nejde o žádné malé
množství lidí, kterých se to týká. Jedná se přibližně o 350 osob.
V první polovině roku 2011, jsme museli jako obec Řitka zrušit na základě pokynu
Ministerstva vnitra České republiky tehdejší vyhlášku o odpadech z důvodu nesouladu
se zákonem o odpadech, a to na základě podnětu jedné z osob bydlících zde v Řitce.
Očekávali jsme, že v průběhu roku 2011 dojde k avizovaným legislativním změnám
v zákonech, které obcím a městům umožní nastavit výši poplatků za likvidaci odpadu
jiným způsobem a umožní i jeho navýšení, resp. optimalizaci výběru poplatku.
K očekávaným legislativním změnám v oblasti poplatků za odpad však v roce 2011
nedošlo. Přesto bylo nutné změny v systému a v úhradách za odpad v obci provést, a to
jak z hlediska zákona, neboť po vynuceném zrušení minulé vyhlášky obec neměla s
výjimkou zákona o odpadech jiný legislativní a regulační nástroj, tak i samozřejmě z
hlediska ekonomiky fungování systému o odpadech. Změna proběhne jiným způsobem,
než jsme předpokládali. Ke konci roku 2011 byl ve spolupráci se specializovanou ad4
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vokátní kanceláří připraven a následně zastupitelstvem obce jednomyslně schválen nový systém svozu, sběru a likvidace odpadu tak, aby jednak odpovídal současné platné
legislativě a zároveň byl do určité míry spravedlivější a lépe rozdělil náklady za odpad
podle klíče "zaplať za to, co vyhazuješ", přičemž do kalkulovaných cen (viz. příloha
vyhlášky o odpadech) byla zahrnuta i zvýšená sazba DPH v letošním roce o 4%. Nejvíce se oproti předchozí úpravě dotknou změny osob, které žijí osaměle (vyhláška v souladu se zákonem počítá s možností změkčení tvrdosti zákona), nově postavených nemovitostí obvykle s jednou formálně přihlášenou osobou, chatařů a bytových domů
(kdy plátcem není jednotlivá osoba, ale vždy družstvo, či společenství vlastníků). Nový
systém platí od letošního roku (vyhláška publikována na úřední desce a webových
stránkách obce) a v tomto čísle Zpravodaje. Zároveň byl v průběhu, resp. na konci minulého roku uveden do provozu systém (kromě již po léta fungujícího systému sběru
papíru, skla a plastů) sběru elektroodpadu v obci, kdy je možné bezplatně odevzdávat
veškerou elektroniku a domácí elektrické spotřebiče, včetně. tzv. velké bílé domácí
techniky. I nadále zůstane zachován sběr objemného odpadu zajišťovaný obcí 2x ročně.
Je samozřejmě jasné, že zavádění nového systému sběru odpadu mohou provázet
počáteční problémy a zmatky, spojené např. s výměnou odpadových nádob (řada občanů bude chtít nádoby menší apod.), nicméně je zákonnou povinností každého občana
řádně a včas poplatky za odpad pro letošní rok uhradit. Proto neváhejte v případě nedostatku informací, či potřebě podrobnějšího vysvětlení, obrátit se na obecní úřad v Řitce.
Mgr. Kamil Abbid, starosta obce
Obecně závazná vyhláška obce Řitka č. o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za
komunální odpad č. 4/2011
(dále jen "Vyhláška")
Zastupitelstvo obce Řitka (dále jen "obec") schválilo dne 22.12. 2011 podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17a odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a §
84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Řitka (dále jen "Systém"). Touto vyhláškou se rovněž stanovuje ve smyslu ust. § 17a odst. 1 zákona o odpadech výše a způsob výběru poplatku za komunální odpad.
Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt nebo se na území obce zdržují. Tato vyhláška se vztahuje rovněž na všechny
právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený dle
5
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katalogu odpadů jako komunální odpad, mají-li uzavřenou s obcí písemnou dohodu o
využívání systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle této vyhlášky.
Pojmy používané v této vyhlášce se řídí zejména ust. § 3 a § 4 zákona o odpadech a
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"):
Odpad – každá movitá věc, které se pro vlastníka stala nepotřebnou a zbavuje se jí
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení
s výjimkou odpadu vznikajícího u právnických nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání. Pro potřeby sběru a třídění se odpad rozděluje odpad na:
využitelné složky komunálního odpadu (např. papír, textil, plasty, barevné kovy, železný šrot), které jsou dále upotřebitelné;
zbytkové složky komunálního odpadu jsou ty, které nejsou způsobilé k dalšímu využití nebo nemají některou z nebezpečných vlastností; tyto složky odpadu zbývají po
vytřídění odpadu (směsný komunální odpad).
Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
Nebezpečný odpad - takový odpad, který má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost 1 ,
jako např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, zbytky spotřební
chemie a fotochemie, léčiva lékovky, odpad z drobných oprav automobilu jako jsou
papírové filtry nasycené oleji, olejové filtry, azbestové obložení, odpadní oleje pro spalovací motory a převodovky, odpadní akumulátorová kyselina, olověné akumulátory a
textilní materiál znečištěný škodlivinami.
Objemný odpad - takový odpad, který má svým charakterem vlastnosti komunálního odpadu, ale s ohledem na rozměry či hmotnost neumožňuje ukládání do typizovaných sběrných nádob (např. popelnice o objemu 110 l, kontejneru o objemu 1100 l).
Tímto odpadem je zejména odpad z obalů, vyřazená vozidla a jejich části, opotřebované pneumatiky, nábytek.
Stavebním odpadem - odpad vznikající stavební činností občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (stavební a demoliční činnost).
Jedná se o stavební suť, zbytky stavebních hmot, kamenivo a vytěženou zeminu apod.
Nakládání s odpadem - jeho shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,
skladování, úprava, využívání nebo odstraňování, přepravu a dopravu.
Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm
(typizované sběrné nádoby, sběrné suroviny, sběrný dvůr apod.).
Původcem komunálního odpadu - fyzická osoba, pokud při její činnosti vzniká
komunální odpad, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání. Za původce komunálního odpadu vznikajícího na úze1

Blíže viz příloha č. 2 zákona o odpadech.
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mí obce, který vzniká při činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce považuje obec.
Mobilním sběrem nebezpečného odpadu - sběr, zajištěný oprávněnou osobou mající souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech pověřenou sběrem nebezpečného odpadu v pravidelných intervalech
na určených místech prostřednictvím speciálního vozidla.
Sběrná nádoba - nádoba určená k ukládání jednotlivých složek odpadu, která splňuje dané technické parametry. Složky odpadu jsou v ní přechovávány až do doby svozu.
Stanoviště sběrných nádob – místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou; stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů.
Článek 2
Systém nakládání s komunálními odpady
Při sběru komunálního odpadu musí být vždy dbáno na maximální možnost odděleného sběru jednotlivých složek, a to tak, aby nedocházelo k jejich mísení. Pro tento
účel slouží jednotlivé sběrné nádoby na separovaný komunální odpad (sklo, plasty
apod.) a komunální odpad objemný (velkoobjemový kontejner).
Povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání jsou stanoveny již zákonem o odpadech. Vyhláška se na tyto osoby vztahuje, pokud produkují
odpad zařazený dle katalogu odpadů jako odpad komunální a využívají systém obce za
podmínek daných touto vyhláškou a zákonem o odpadech.
Při sběru komunálního odpadu jsou jednotlivé osoby povinny:
- předcházet vzniku komunálních odpadů a omezit jejich množství a nebezpečné
vlastnosti,
- vytřídit nebezpečné látkové složky a uložit nebo zneškodnit je na místech
k tomu určených nebo uložit do sběrného dvora v Mníšku pod Brdy,
- ukládat nebo zneškodňovat vytříděné využitelné složky z komunálního a objemného odpadu jen na místech k tomu určených (odpadní nádoby, nádoby na tříděný
odpad, sběrna druhotných surovin, apod.),
- ukládat vytříděný komunální odpad pouze do sběrné nádoby,
- zajistit si sběrné nádoby na ukládání komunálního odpadu v dostatečném objemu a počtu,
- zajistit bezpečný přístup a snadnou manipulaci se sběrnou nádobou v době svozu,
- udržovat stanoviště a nejbližší okolí sběrných nádob v čistotě,
- zřizovat stanoviště sběrných nádob na obecních pozemcích pouze se souhlasem
obce,
- uzavírat sběrné nádoby a zamezit jejich přeplňování,
- při využívání systému nakládání s komunálním odpadem, uvedeným v této vyhlášce, zaplatit poplatek stanovený obcí za nakládání s odpadem,
7
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- pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a podobných akcí
jsou povinni zajistit dostatečný počet odpadních nádob, zabezpečit odvoz a zneškodnění odpadu a úklid znečištěných prostranství,
- odpad z údržby zeleně, zahrad a parků je považován za komunální odpad a jeho
sběr musí probíhat odděleně. Tento odpad musí být využíván ke kompostování buď
vlastními silami, nebo předán oprávněným osobám k využití.
Směsné komunální odpady mimo lokality vymezené v odstavci 5 se shromažďují do
plastových nebo kovových nádob o objemech, 120, 240 a 1100 litrů a dále do odpadkových košů, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích obce. Sběr a odstranění odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x týdne, oprávněná osoba
určená obcí.
Směsné komunální odpady v chatových osadách (v k.ú. Řitka) se shromažďují do
plastových pytlů označených známkou o objemu 60 litrů. Obec stanoví ve smyslu ust. §
17 odst. 3 zákona o odpadech místa, kam mohou osoby komunální odpad v chatových
osadách odkládat. (Stanoviště pro sběr plastových pytlů – kontejnery 1100l Chatová
oblast V Násadách stanoviště sběrných nádob ul. K Potokům) , Chatová oblast Višňovka-Řevnická, stanoviště sběrných nádob ulice Dvorská u zámku). Sběr a odvoz plastových pytlů ze stanovišť provádí pravidelně oprávněná osoba určená obcí, a to minimálně 1x týdne.
Velkoobjemné komunální odpady se shromažďují do velkoobjemových kontejnerů o
objemu 9 až 25 m3, které obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně.
Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o termínu sběru velkoobjemových komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce, webových stránkách obce či
prostřednictvím místního rozhlasu. Velkoobjemný komunální odpad lze též odevzdat
ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu kovohutí v Mníšku pod Brdy.
Nebezpečné složky komunálních odpadů se shromažďují do speciální mobilní sběrny
nebezpečných odpadů, kterou obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x
ročně. Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí. Obec o
termínu sběru nebezpečných složek komunálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce a webových stránkách
obce či prostřednictvím místního rozhlasu. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze
též odevzdat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu kovohutí v Mníšku pod Brdy.
Využitelné složky komunálních odpadů se shromažďují do barevně odlišených odpadových (sběrných) nádob (modrá – papír, zelené – sklo, žlutá – plasty), které jsou
umístěny na veřejně přístupných stálých stanovištích a jsou popsány druhem odpadu,
pro který jsou určeny. Sběr a využití odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x týdne u papíru a plastů a 1x měsíčně u skla, oprávněná osoba určená obcí. Pračky, ledničky, televizory a jiný elektronický odpad se shromažďují ve speciálním
stálém sběrném místě (E-domek – Na Návsi 54) a speciálním kontejneru na OÚ (drobná elektronika, zářivky úsporné zářivky), odvoz je zajišťován dle potřeby. Je zakázáno
vhazovat do odpadových nádob jiné než využitelné složky komunálních odpadů.

8
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Článek 3
Správce poplatku
Obec stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek je
příjmem obce. Poplatek je využíván výhradně na financování systému nakládání
s komunálním odpadem.
Správu poplatku vykonává obec (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech
poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 4
Poplatník a plátce poplatku
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce Řitka vzniká
komunální odpad.
Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
Plátce poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost.
Plátce poplatku je povinen pod vlastní majetkovou odpovědností vybrat poplatek od
poplatníků a odvést ho včas a ve správné výši správci poplatku.
Článek 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných
nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními
odpady.
Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k shromažďování komunálního odpadu připadajícího na jednotlivé nemovitosti.
Obec je oprávněna v poplatku promítnout i náklady spojené s případným pronájmem
nádob určených k odkládání odpadu.
Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena přílohou k této vyhlášce (příloha č.
2). Aktuální výši poplatku schvaluje zastupitelstvo obce nejpozději do 30. ledna příslušného kalendářního roku.
Článek 7
Splatnost poplatku
Poplatek za příslušný kalendářní rok je splatný správci poplatku jednorázově nejpozději do 31. března kalendářního roku. Poplatek je splatný bez předchozí výzvy plátce.
Termín splatnosti poplatku pro poplatníka určuje plátce poplatku tak, aby sám mohl
odvést poplatek správci poplatku v termínu určeném v odstavci 1.
Poplatek je splatný:
a) v hotovosti v kanceláři (pokladně) obecního úřadu v úředních hodinách,
b) převodem z bankovního účtu plátce poplatku na účet správce poplatku s uvedením
variabilního symbolu ve tvaru xxxx0yyy, t.j xxxx -příslušný rok, za který je poplatek
uhrazen, 0yyy je č.ev. (včetně předčíslí 0) u nemovitostí určených k individuální rekre9
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aci, yyy (vždy bez předčíslí 0) je číslo popisné u nemovitosti užívané k trvalému bydlení. Bankovní účet správce poplatku je veden u České spořitelny a.s. - č.ú.
389820399/0800.
Článek 8
Ohlašovací povinnost
Ohlašovací a registrační povinnost je vyžadována dle § 125 a násl. daňového řádu.
Plátce poplatku je povinen na vyžádání správce poplatku oznámit počet, jména, adresu trvalého bydliště, zaměstnavatele a věk fyzických osob užívajících nemovitost.
Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku změnu vlastnictví nemovitosti, a
to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Článek 9
Vymáhání poplatku
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Za včas nezaplacený poplatek vyměří správce poplatku
úrok z prodlení dle § 252 odst. 2 daňového řádu. Úrok z prodlení činí ročně výši repo
sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro
první den příslušného kalendářního pololetí z nezaplacené částky; úrok z prodlení vyměří správce poplatku za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na
celé koruny nahoru.
Dlužný poplatek lze vyměřit do tří let ode dne, v němž se stal poplatek splatným.
Vymáhání nedoplatku daně provádí správce poplatku v souladu s § 175 daňového
řádu daňovou exekucí nebo smí zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit
jej do veřejné dražby. Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu zejména formou srážek ze mzdy, prodeje movitého či nemovitého majetku, přikázání pohledávky na účtech vedených u poskytovatele platebních služeb nebo srážkami ze mzdy či
z jiných příjmů.
Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle daňového řádu.
Článek 10
Prominutí poplatku
Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v odůvodněných případech
poplatek zcela nebo částečně prominout. Prominutí poplatku se řídí ust. § 259 daňového řádu.
Článek 11
Smlouvy s původci odpadu
Obec může uzavřít s původcem komunálního odpadu, který produkuje komunální
odpad zařazený dle Katalogů odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání 2 písemnou dohodu o
2

Ust. § 17 odst. 6 zákona o odpadech.
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možnosti využívání Systému a současně stanoví podmínky pro využívání Systému pro
původce odpadu včetně ceny takové služby.
Na původce odpadu, se kterým obec uzavře smlouvu dle odst. 1 tohoto článku, se
přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.
Zapojení do Systému nezbavuje původce komunálního odpadu dle odst. 1 tohoto
článku povinností stanovených zvláštními předpisy. 3
Článek 12
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Řitka
č.7/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Řitka, ze dne 31. 05.
2007.
Článek 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012.
V Řitce dne 22.12 2011
Mgr. Kamil Abbid, starosta

Antonín Dvořák, místostarosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Řitka č.4/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální
odpad pro rok 2012.
Stanoviště pro sběrné nádoby na tříděný odpad v obci Řitka:
ulice Dvorská – Řevnická
ulice v Násadkách
u bytovek (ul. Ke Stráni)
u obchodu (ul. Pražská)
restaurace Na Veselce
ulice Lesní
ulice Dvorská
ulice Zahradní
ulice K Potokům
ulice Všenorská
vila domy Dvorská.
ulice Za Štěpnicí
V Řitce dne 22.12.2011

3

Např. zákon o odpadech.
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Řitka č. 4/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2012.
Poplatek za komunální odpad se pro kalendářní rok 2012 stanovuje následovně:
Druh a objem sběrné nádoby

Výše poplatku za jednu nádobu

Nádoba 120 litrů
Nádoba 240 litrů
Nádoba 1100 litrů
Pytel 60 litrů - sada na 1 rok

1.850,- Kč
3.550,- Kč
11.000,- Kč
950,- Kč
V Řitce dne 22.12.2011
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Zprávičky z naší školičky
Informace k zápisu do MŠ Řitka
 V měsíci únoru budou stanovena kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy z obce:
Řitka, Líšnice a Černolice
 Ve druhé třídě máme 19 předškolních dětí – 19 volných míst, ale záleží zde také na
rozhodnutí rodičů o možném odkladu školní docházky, a tím se počet volných míst
sníží.
 O nových kritériích pro přijetí do MŠ Řitka bude veřejnost včas informována na
stránkách MŠ.
 Předběžný termín pro zápis a odpoledne otevřených dveří je zatím stanoven na
14.3.2012 od 12:00 hod. Vše bude včas a v dostatečném předstihu upřesněno na
stránkách MŠ a letácích.
 Zápis bude probíhat osvědčenou formou, a to tak, že si zákonný zástupce dítěte přibližně 3 dny před zápisem vyzvedne v mateřské škole pořadové číslo s hodinou zápisu, aby se předešlo případnému dlouhému čekání. Předem podotýkám, že na pořadí
zápisu nezáleží a že se dítě přijímá podle daných kritérií.
 Žádosti a přihlášky do MŠ obdrží zákonní zástupci přímo u zápisu.

Co nás čeká v měsíci lednu, únoru a březnu ?
 24.1. 2012 to budou "Bubny z celého světa" – děti se budou seznamovat s různými
bubínky, budou se na ně učit bubnovat, udržovat rytmus a s bubnováním i relaxovat.
Také plánujeme návštěvu předškoláčků v ZŠ Líšnice.
 3.2. 2012 to bude pohádka Královna Koloběžka a 14.2. 2012 divadlo "Vysmáto"
s pohádkou O čarodějovi
 V měsíci březnu nás čeká zápis do MŠ a odpoledne otevřených dveří – pokud nejdete
přímo k zápisu, je možné se podívat do školky a posoudit, zda se Vám u nás bude
v budoucnu líbit
 Během naší práce s dětmi se stanou často veselé příhody a já bych se zde s Vámi
chtěla o jednu podělit. Pokusím se jí vyprávět očima čtyřletého chlapečka.

Jak jsme ve školce "maltovali".
Hurá a jsme na zahradě a dokonce na pískovišti. Sluníčko svítí, začíná jarně hřát a za
zahradním domečkem se ukrývá hotový poklad – veliká louže plná mazlavého, tvárného bahýnka. ….. a „tety učitelky“, jak se zdá, o ní nevědí.
Dívám se střídavě na tetu a na lákající bahýnko. Moc dobře vím, že se do louže nesmí, ale ona mne tak láká…. Přímo mne přitahuje jako magnet.
13
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Snažím se nepozorovaně velkým obloukem tetu obejít a usadit se na bobeček
v lesíčku malých boroviček. Jsem docela tiše a pozoruji výskot a dovádění ostatních
dětí, které si hrají na pískovišti a běhají kolem a myslím si, že o mně nikdo neví.
Paní učitelky jsou soustředěné na tu drobotinu - lepší hlídat pytel blech než nás….
Konečně! Teď by to šlo - jedna paní učitelka pomáhá zavazovat rozvázanou kličku
na botičce, druhá řeší nějaký holčičí spor a ta třetí nese na pískoviště přepravku plnou
hraček.
Opatrně přeběhnu za malý dřevěný
zahradní domeček. Uf… podařilo se,
nikdo mne neviděl. Ponořím obě
ručičky do studené vody a mačkám
bahýnko. Mám nápad! Vzpomenu si,
jak jsem se snažil tatínkovi doma
pomáhat. Sice nemám lopatku, ale za
pokus by to stálo. Naberu plnou
ručičku mazlavého pokladu - plác a
znovu - plác.
Bahýnko na zadní stěně domečku
jako zázrakem drží. Hurá mám
opravdovou maltu - raduji se. A dávám
se rychle do práce. Jen aby mě
neviděla teta učitelka a stihnul jsem to,
než se budeme vracet do školky.
Kolem běží kamarád v modré bundičce
a zaujme ho zvláštní čvachtnutí.
"Co to děláš, já ti pomůžu pracovat,
jo?" To nám to jde přímo od ruky….
"Děti, jde se do školky na oběd",…
ozve se volání paní učitelky a
zvoneček zahradní mašinky svolává
všechny děti k sobě.
"To je škoda, ale za tu chvilku jsme to nakonec stačili", pochvalujeme si oba a obdivně se díváme na svoje dílo. A vyrážíme k ostatním.
"No kluci, jak to vypadáte ? Co jste to dělali ? Kde jste se tak mohli umazat, to bude
maminka smutná, že má zase plno práce."
"Ale teto, my jsme jenom maltovali – támhle" a dvě špinavé ručičky, ze kterých přímo bahýnko kape, ukazují správný směr.
Paní učitelky se jdou podívat a věřte, mají co dělat zachovat vážnou tvář, když kárají
dva malé neposluchy.
Takže, pokud potřebujete dva schopné a osvědčené zedníky - obraťte se prosím na
firmu: "Maltování školka Řitka s.r.o."
Napsala Naďa Fausová
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Z historie obce Řitka a jejího okolí
(Navazuje na článek z listopadu 2011)
Po smrti svého muže Ignáce z Unvertu spravovala ovdovělá hraběnka Marie Terezie
mníšecké panství jedenáct let a nebyly to časy lehké. Roku 1769 a 1770 byla pro přílišné mokro špatná úroda. Roku 1771 nastalo v březnu teplo, které přešlo v horký duben,
25. dubna se s půlnočním větrem náhle ochladilo, napadla "síla" sněhu, který ležel až
do 20. května. Následovala znovu neúroda "dokonalá" a proto přišla i neslýchaná drahota. Protože bylo po nedávné sedmileté válce v zemi málo peněz, zuřil v zemi až do
žní v roku 1772 hlad a mor. Zdejší lidé byli nuceni jíst pokrmy z otrub, mlýnského prachu, lebedy a jiné. V městečku Mníšku, kde žilo v roce 1770 asi 600 obyvatel, zemřelo
v roce 1771 59 lidí a v roce 1772 65 lidí. Během dvou let schvátil hladomor skoro celou
pětinu obyvatel. Mezi zemřelými byl i správce škol regenschori František Bouček. Je
zaznamenáno, že 27. listopadu 1771 zemřel na mníšeckém zámku náhlou smrtí hrabě
Karel Kager ze Štampachu, slavný generál císařské jízdy, který zde byl na návštěvě u
rodiny Unvertů.
Roku 1778 bylo v našem kraji živo, pochodovalo zde císařské vojsko z Uher, Rakous
a Chorvat, projížděly zde hojná vojenská přípřeží a byla hnána stáda dobytka pro vojenské potřeby. Chystala se nová válka s pruským králem Fridrichem II., který nechtěl
strpět, aby císařovně Marii Terezii připadly části země Bavorské, které byly manstvím
České koruny. Císařské vojsko se rozložilo v Polabí od Pardubic k Litoměřicím. Počátkem července vpadli Prusové u Rumburka, Turnova a Náchoda do Čech, ale naše vojsko čelilo jim v hrazených táborech tak dobře, že pruský král odvedl na podzim své vojáky za hranice a roku 1779 smluvil s císařovnou Marií Terezií mír. Roku 1780 se ujal
držby mníšeckého panství hrabě Jan Nepomuk z Unvertu. Tento rok zemřela císařovna
Marie Terezie a panováním nad královstvím českým se ujal její syn císař Josef II., který
za deset let panování provedl důležité změny. Roku 1781 vydal "Toleranční patent",
který zakazoval pronásledování protestantů a jejich kazatelů. V mníšecké krajině to nezpůsobilo žádné změny, neboť její obyvatelstvo bylo od roku 1649 katolické a jinověrci
se zde neskrývali.
Důležitější byl patent z roku 1782, jímž se rušila poroba lidu selského, jemuž povinnost roboty zmírněná zákonem z roku 1775 sice zůstává, ale je mu dána možnost vyplatit se z místa bydliště a usadit se kdekoli v zemi. Jinými patenty bylo zavedeno nové
zaměření pozemků a jejich zapsání v katastru. Pozemková daň, kterou dříve platily
pouze selské grunty, byla stejnou měrou rozvržena i na grunty panské. Císař Josef II.
zrušil mnohé kláštery. V našem kraji to byly sv. Jan pod Skalou, jemuž v krajině mníšecké náleželi vsi Davle, Hvozdnice, Sloup a Bojanovice, roku 1785 odešel z tohoto
kláštera opat a 18 kněží. Rovněž byl zrušen cisteriánský klášter na Zbraslavi, kde bylo
35 kněží, klášter Augustinů u sv. Dobrotivé u Hořovic - 8 kněží, klášter Paulinů
v Obořišti u Dobříše - 9 kněží. Klášter na Skalce sice nebyl zrušen, ale směl tam pro
příště dále zůstávati pouze superior s fráterem laikem. Opuštěné stavby spravovala "náboženská matice" a z těchto staveb byly zřizovány nové fary. V okolí Mníšeckém ale
nebylo nových far zapotřebí. Rozsáhlé statky kláštera zbraslavského byly spravovány
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rukou "náboženské matice" , která však z této zprávy měla malý , respektive žádný
zisk. Proto bylo pomýšleno na jejich prodej ve veřejné dražbě. Roku 1825 přišly do veřejné dražby Slapy, Koryně a Davle. Koupil je Karek Krob, rytíř z Weidenheimu,
vlastní panství Zbraslavské s Mokropsy, Třebotovem a dílem Řevnic byl prodán roku
1827 knížeti Bedřichu z Oetingen – Wallersteina.
(Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří
Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893. )
Vybral a upravil: Dvořák Ant.
Po sepsání této stati jsem na internetu přečetl článek pana Vladimíra Svobody o církevních restitucích. Stojí za přečtení a zamyšlení.
Jak jistě víte, opět nastala doba, kdy církevní představitelé začali požadovat, že konečně musí dojít k vyrovnání ztrát církve (rozuměj "katolické církve"), kterou církev
"utrpěla" po roce 1948 v důsledku "konfiskací majetku" a represálií ze strany komunistického režimu. Ale je tomu úplně jinak. Už císař Josef II. kolem roku 1780 kromě zrušení nevolnictví provedl faktické zestátnění církve (samozřejmě katolické, protože jiná
v té době ani nesměla být). Císař Josef II. (syn Marie Terezie) už měl totiž dost rozpínavosti a arogance církevních představitelů, zavedl toleranci všech náboženských vyznání a církev v podstatě zbavil veškerého majetku. Nadále byli církevníci jen "správci
a provozovatelé" všech církevních statků, které od té doby patřily státu. Tedy alespoň
v tom byl Josef II. císař "blahé paměti". Dokázal to, co nedokázali ani husité!! Tento
stav překonal i konec Rakousko – Uherska a vznik ČSR. A fakticky přetrval i celou
dobu komunistického režimu. Komunistický režim katolíkům nepřál a jak mohl, tak je
diskriminoval, případně zavíral. Ale žádný majetek jim komunisté nemohli zkonfiskovat ani znárodnit. Církev totiž už přibližně 170 let žádný majetek nevlastnila. Jak již
bylo řečeno, od vlády císaře Josefa II. byla jen správcem a provozovatelem církevních
statků, ne majitelem. Komunisté církevníky bez náhrady vyháněli z různých staveb a
pozemků, které původně využívali, ale v žádném případě jim nemohli nic vyvlastnit!
Není to ostatně poprvé co církev takto vykřikuje a domáhá se majetku, který jí byl
údajně "ukraden" nějakým státním režimem. Vždycky to dělá v době, kdy je nepřehledná politická nebo hospodářské situace, nebo když se mění státní zřízení. Tehdy začne křičet, že chce peníze a majetek, které jí "byly ukradeny". Bylo tomu tak i v roce
1919, tenkrát nepochodili. Podařilo se jim to až nyní, v roce 2012.

Pranostika pro měsíc leden.
Je - li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Ryje - li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Tancují - li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
V lednu, roste - li tráva, neúroda se očekává.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
Dvořák Ant.
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