Zpravodaj obce Řitka - č.3/2013

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
toto číslo zpravodaje, kromě obvyklých rubrik bude věnováno rovněž informačním
článkům týkajících se některých oblastí každodenního života.
Bohužel "Zpravodaj obce Řitka" již nevychází každý měsíc, neboť je problém jej
smysluplně naplnit. Pan místostarosta A. Dvořák již nemá zájem pokračovat v psaní,
neboť se mu dostalo řady nevybíravých připomínek od některých lidí (jako již tradičně
v poslední době, anonymních), toto jeho rozhodnutí respektuji, byť s ním vnitřně nesouhlasím. A tudíž zůstává psaní Zpravodaje zatím (doufám, že jen zatím), na mně. Ne
vždy však jsem schopen tomuto úkolu dostát. V této souvislosti bych rád požádal spoluobčany, kteří mají zájem se na tvorbě Zpravodaje spolupodílet, aby neváhali a kontaktovali mne.
Mgr. Kamil Abbid, starosta

Pojištění obce Řitka
 Vzhledem ke skutečnosti, že obec v předchozích letech neměla uzavřeny pojistné
smlouvy, které by pokrývaly rizika odcizení, či poničení obecního majetku, odpovědnost obce za způsobenou škodu atd., vyvstala povinnost uzavřít smlouvu novou,
která by sjednotila dosavadní dílčí smlouvy a aby zejména pojistky pokrývaly dostatečně případně vzniklou škodu. Po přezkoumání všech nabídek byla uzavřena
smlouva s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. - Vienna Insurance Group, jejíž
nabídka a servis se ukázaly pro obec nejvýhodnější. V rámci takto uzavřené smlouvy
byl dojednán následně i bonus pro občany obce, kteří by si chtěli uzavřít pojistnou
smlouvu s ČPP.
Pojišťovací bonus pro občany Řitky
V rámci smlouvy mezi obcí Řitka a ČPP a.s. ze dne 31.7.2013 byly dojednány slevy
pro občany Řitky uzavírající pojišťovací smlouvu s ČPP a.s..
Výše slev a jejich uplatnění je následující (dle čl. III výše uvedené smlouvy):
a) sleva 30% na pojištění domácnosti (vč. rekreačních) z ročního pojistného
b) sleva 30% na pojištění staveb (vč. rekreačních) z ročního pojistného
c) sleva 30% na pojištění odpovědnosti za škodu občanů
d) sleva 30% na havarijní pojištění *
e) sleva 20% na pojištění odpovědnosti provozu vozidla
* slevy dle bodu d) lze uplatnit pouze pro osobní automobil do celkové hmotnosti 3
500 kg, motorové čtyřkolky i tříkolky o provozní hmotnosti nad 400 kg, nákladní nebo
užitkový automobil do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně.
Slevy lze uplatňovat po předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu prokazující trvalé bydliště v obci Řitka, případně vlastnictví nemovitosti v obci Řitka
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Výše uvedené slevy nelze kombinovat se slevami nad rámec sazebníků pro shora
uvedené druhy pojištění. Nejvyšší možná hranice poskytovaných slev a bonusů všech
druhů a typů činí 50%.
Jako pojišťovací makléř pro občany Řitky v rámci uvedeného slevového programu
byl ČPP určena společnost STEMAT, s.r.o.
Kontakty: tel. 603482754 - paní Dana Matejčíková
E-mail: dmatejcik@gmail.com
Bližší informace zájemci získají na uvedeném kontaktu.

Činnost městské policie Černošice
v obci Řitka
Jak jste byli informováni v první polovině roku 2013, od 1. 7. 2013 zahájila činnost v
obci Řitka Městská policie Černošice. Uplynul první čtvrt rok a je čas na první bilancování.
Za obecní úřad i z pozice starosty mohu konstatovat, že dosavadní činnost hodnotím
veskrze kladně, naše očekávání byla naplněna. Zejména musím vyzdvihnout preventivní působení hlídek MP v obci.
S činností MP Černošice se níže můžete seznámit níže v datech a statistických údajích za měsíc září 2013

Slovo ředitele Městské policie Černošice
Od 1.6.2013 působí na katastrálním území obce Řitka služba Městské policie Černošice. Po základním zmapování celého území se strážníci postupně seznámili
s bezpečnostní problematikou obce a navázali bližší spolupráci s místním oddělením
Policie ČR v Mníšku pod Brdy.
Od počátku svého působení strážníci zjistili několik desítek jednání, zakládajících
podezření z přestupků, správních deliktů, ale i trestných činů. Pokud nám příslušný
právní předpis umožňoval věci řešit napomenutím, zpravidla bylo přistoupeno k tomuto
řešení. Bohužel mnoho věcí tímto způsobem řešit nelze, a proto nemálo protiprávních
činů bylo projednáno správními orgány nebo soudy.
V obci Řitka docházelo často ke krádežím např. měděných svodů a parapetů
z rodinných domů a staveb, k vykrádání zaparkovaných osobních vozidel, vloupání do
rodinných domů a rekreačních chat a k další trestné činnosti. Městská policie Černošice
si klade za svůj prvotní cíl omezit trestnou činnost v obci, a to zejména preventivní
hlídkovou činností, která je a bude prováděna v nepravidelných časových úsecích a
v případě potřeby i nad rámec denního limitu smluvních hodin.
Protiprávní činnost v obci není však v dnešní době možné omezit bez úzké spolupráce s občany, kteří v místě bydlí. Z tohoto důvodu si dovoluji zveřejnit naše telefonní
čísla, na která se lze dovolat 24 hodin denně:
605 255 450 a 724 060 620.
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Strážníci, kteří hovor přijímají jsou zpravidla schopni řešit i značně složité situace,
spadající do naší působnosti, ale i poradit ve věcech, které do působnosti městské policie nenáleží.
Zároveň městská policie zveřejňuje aktuální informace na webu města Černošice
www.mestocernosice.cz, v záložce aktuality nebo přímo na stránce věnované městské
policii.
Pevně věřím, že společným úsilím se nám podaří ve vaší obci protiprávní činnost
omezit na takovou míru, aby se tato obec stala bezpečnou pro život všech občanů.
Bc. Gregor Dušička DiS.
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Osvětlení obce
nepříliš lichotivý stav osvětlení naší obce, je dalším problémem , který je třeba řešit.
Bohužel i v tomto případě se budeme potýkat s klasickým problémem a tím je nedostatek finančních prostředků. Nicméně ani to nemůže být překážkou smysluplné aktivity.
Je samozřejmé, že kompletní výměna osvětlení na Řitce není ve finančních možnostech
obce a ani to není nezbytně nutné. Na druhou stranu si musíme nalít čistého vína a přiznat si že stav osvětlení ať už technický, či estetický opravdu není dobrý. Např. lokalita, která je v Řitce zřejmě osvětlena nejlépe tj. Bučina, vykazuje po kontrolách 40%
technicky nevyhovujících lamp osvětlení (nehledě na to, že tento typ lamp měl již z výroby konstrukční závadu na těsnění, tudíž do všech svítidel zatéká), nicméně průběžně
jsou závady odstraňovány. Co se týče dalších lokalit, tak situace je v nejbližším období
následující.
Bude provedena oprava sloupu VO u bytovek, který byl nabourán opilcem (oprava
se zdržela z důvodu projednávání deliktu na MÚ Černošice a následného uznání pojistného plnění). Rovněž byla provedena výměna stávajícího VO v ulici Líšnická a zastávkách autobusu za úsporné LED osvětlení, v rámci této výměny byla provedena přeložka
kabelu, neboť bylo zjištěno že je umístěn v areálu bývalých stavebnin. LED osvětlení
bezplatně poskytla společnost Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny ENEL v rámci
dohodnutého pilotního projektu (blíže v samostatném článku dále ve Zpravodaji).
Dále se jeví jako nezbytně nutné a technicky a finančně možné posílení nedostatečného osvětlení počátku ulice Zahradní (úsek Zahradní -Sportovní), doplnění svítidel v
ul. K Ladům a sjednocení svítidel v ulici Sportovní, kde lze v zásadě nenákladným způsobem citelně zvýšit kvalitu i estetiku veřejného osvětlení. V příštím roce je třeba přesunout svou pozornost do oblasti tzv. staré Řitky a odstranit nejpalčivější problémy, mj.
v rámci plánované generální opravy ulice Pražská v (úseku křižovatka Veselka – Líšnická) za přispění dotačních prostředků z programu ROP bude řešeno i nedostatečné
osvětlení. I nadále se budeme snažit jednat s partnery nabízejícími komplexní řešení
osvětlení obce, které by mohlo být buď zcela bez přispění obce nebo jen s částečnou
finanční spoluúčastí. Tuto věc je však třeba skutečně důkladně zvážit, projednat, vyhodnotit parametry nabídek a mnoho dalších aspektů (právních, technických, majetkových atd.).

Střípky ...aneb co se stalo a stane (asi)
 V průběhu léta byly instalovány nové čekárny zastávek Řitka hl. silnice (v obou
směrech), na základě požadavků zejména starších občanů byly instalovány do čekáren lavičky (ocelové kotvy v betonu bezpečnostní matky), ty však vydržely přesně
jeden týden a byly v noci odcizeny den předem, přičemž někdo ještě stačil dva dny
předtím vykopnout makrolonovou výplň. Věc sice řeší Policie ČR, ale zřejmě to dopadne jako téměř vždy – pachatel nezjištěn. Nejvíce zarážejícím faktem zůstává že
několika občanům odcizení laviček přináší zvláštní druh radosti a určitého zadostiučinění, že "oni to přece říkali" a "kampak s nějakými novotami". Tyto škarohlídy
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mohu ubezpečit, že lavičky se do čekáren vrátí, byť v jiné podobě, která bude lépe
vzdorovat různým vandalům a zlodějům.
 Během října budou nainstalovány čekárny na zastávkách Řitka Bučina (v obou směrech). Původní záměr musel být odložen z důvodů, o kterých již byli čtenáři v minulosti informováni. V této souvislosti musím poděkovat panu Ludvíku Filípkovi za jeho laskavé svolení s čekárnou zasáhnout na jeho pozemek, neboť jinak by nebylo
možné zachovat zákonem požadovanou vzdálenost pro bezpečný pohyb cestujících
na nástupišti.
 Přes veškeré intervence a jednání na příslušných orgánech kraje a jeho organizacích
(vedoucí odboru dopravy, náměstek hejtmana pro dopravu, ředitel KSÚS) se nedaří
vlastníka resp. správce komunikace Všenorská přimět, aby provedl komplexní opravu této silnice. Vzhledem k tomuto neuspokojivému stavu, který jak je vidět nikdo
nehodlá řešit, bude starosta jednat počátkem října přímo s hejtmanem Dr. Řihákem,
neboť všechny ostatní možnosti řešení této věci již byly vyčerpány.
 Koncem srpna došlo k dopravní nehodě na silnici R 4 ve směru Strakonice, kdy řidička Fordu Transit, zřejmě posilněna "povzbuzující" látkou srovnala se zemí značnou část plechového přístřešku podchodu. Na místě zasahovala PČR a HZS, neboť
došlo k narušení elektrického kabelu osvětlení a z auta vytekly ropné látky (palivo a
oleje). Následně v průběhu odpoledne a večera zasahoval vrtulník PČR s termovizí a
hledal řidičku vozu, neboť bylo podezření, že z místa činu mohla utéci v šoku a je
zraněná (ta se pak našla sama v místě bydliště v relativně dobré kondici). Spolupráce
s příslušnou správou ŘSD se ukázala jako dobrá, v relativně krátkém čase byla provedena oprava (o jejíž smysluplnosti sice lze pochybovat), takže alespoň do podchodu neprší. Zajímavostí je že tato nehoda se stala v pátek a již v pondělí byla odstřižená plechová část velká jako malé nákladní auto, odcizena včetně poškozeného kabelu
VO, což následně způsobovalo ve staré části obce Řitka výpadky osvětlení.
 Do mateřské školky v Řitce, resp. její kuchyně byl zakoupen nový varný kotel a
instalována nová technologie odvodu výparů. Věříme, že pořízení tohoto nového vybavení, včetně nedávno pořízeného konvektomatu, přispěje k ještě lepší kvalitě stravování našich nejmenších a přispějí i ke zvýšení bezpečnosti práce zaměstnankyň
kuchyně.
 Možnost získávat aktuální informace pro občany Řitky.
Jak jste již byly informováni v minulém čísle Zpravodaje a jak můžete zjistit i na
hlavní stránce webu obce, byla zřízena sms informační služba, v rámci které jsou občané informováni o uzavírkách silnic, odstávkách elektřinu, plynu, vody, čištění ulic,
sběru objemného a nebezpečného odpadu apod. , či jiných událostech v obci.
Tato služba nahrazuje již neexistující místní rozhlas, jehož znovu pořízení by bylo
značně nákladné a efektivita diskutabilní. V současnosti dostává sms informace cca 60
lidí, ostatní naší nabídky zatím nevyužili. Odezvy z dosavadního zasílání informací
jsou vesměs kladné. A protože opakování je matka moudrosti, zde připojujeme text
zveřejněný na webových stránkách obce týkající se možnosti účastnit se informačního
systému.
6.

Zpravodaj obce Řitka - č.3/2013

Kdo má zájem o zasílání informací o aktuálním dění v obci (čištění ulic, výluky
v dodávkách elektřiny, plynu, apod. ) formou zprávy SMS, ať nahlásí svoje mobilní
telefonní číslo na Obecní úřad. Nebo pošlete toto číslo na tel. +420 777 425 217
 Nepořádek kolem kontejnerů je zcela zbytečný....
Řitka, jako jedna z mála obcí v okolí, má systém sběru odpadů nastavený tak, že je
možné třídit odpad velmi důsledně. Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plasty,
v menší míře Tetrapaky), jsou rozmístěny po celé obci (ne že, by nebyl prostor k rozšíření, ale toto není tématem tohoto článku). Mnoho lidí je však stále neumí (nebo spíše
přesněji) nechtějí používat, jak by se mělo.
Jinak si totiž nelze vysvětlit, že některé kontejnery jsou zcela přeplněny, obklopeny
balíky a odloženými věcmi, přetékajícími jednotlivými kelímky, sáčky, krabicemi od
potravin, prostě drobnostmi. Ty pak vítr rozfouká do okolí k "radosti" těch, co tam bydlí. Ovšem řekněme, že toto je ten menší problém. Větší problém je, že ti, kteří často
přivezou balíky odpadu autem, je rvou do přeplněných kontejnerů, aniž by se např. obtěžovali zajet o půl kilometru dále (někdy by to též "nebylo marné" zkusit to v obci, kde
skutečně bydlí...).
A ten největší problém s kontejnery na tříděný odpad je ten, že koberec, lampu,
umyvadlo, stavební sutě, staré barvy a laky a jiné přebytky z domácností těžko vyveze
vůz, který přijel pro plast, sklo nebo papír. Musí to tedy udělat zaměstnanec OÚ místo
jiné smysluplnější činnosti, přičemž náklady se promítají do celkových nákladů systému sběru odpadu a nakonec vše zaplatíme jako občané Řitky. Naštěstí se též ale najdou
ochotní spoluobčané, kteří rozházené předměty z okolí kontejnerů dopraví tam, kam
patří. Proč to však mají stále dělat za druhé?
Ale abych nebyl zcela neadresný - za experty v ukládání stavebního odpadu, nábytku
a dalších "nevídaných věcí" k stanovištím kontejnerů na ulici Dvorská lze zcela jednoznačně vyhlásit obyvatele chatové oblasti Višňovka (1,2) a Řevnická, ti v této dovednosti dosáhli na pomyslný "sportovní Olymp". Jistě nelze všechny osoby házet tzv. do
jednoho pytle, ovšem bez toho, že bude označen viník, či aspoň upozorněn sousedy na
nevhodnost tohoto druhu jednání se nikam nedostaneme (* Mimo jiné je to doslova ostrá munice pro odpůrce rozšíření počtu kontejnerových stání tříděného odpadu a zvýšení
jejich kapacity).

Upozorňujeme všechny vlastníky rodinných domů a zahrad
na zákonnou povinnost zajistit, aby větve a keře z jejich pozemků nepřesahovaly do
veřejných komunikací a chodníků z důvodu bezpečné průjezdnosti místních komunikací a chůze po chodnících.
Dále upozorňujeme na existující a stále se rozrůstající nešvar v obci i v chatových
osadách – kladení kamenů či jiných překážek na pozemky vně soukromého oplocení a
výsadba okrasných stromků a keřů mimo vlastní pozemek. I když je tato činnost mnohdy motivována zkrášlením blízkosti svého obydlí, či veřejného prostoru, je nutné si
uvědomit, že k jakýmkoli výsadbám, zásahům či úpravám na veřejném obecním pozemku je nutné povolení vlastníka tohoto pozemku tj. obce, resp. obecního úřadu.
Všechny tyto překážky je nutné z veřejných pozemků odstranit. V této souvislosti rovněž upozorňuji na to, že řada majitelů nemovitostí a v tomto případě se jedná zejména o
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nové lokality (nejvíce však o lokalitu Bučina, ale též např. i o ulici Sportovní), provádí
výsadbu dřevin bez ohledu na vedení sítí a kabeláže veřejného osvětlení. V této souvislosti je upozorňujeme na skutečnost, že v případě poškození kabelů za předpokladu
zjištění a prokázání původce nepovolené výsadby, jde tato odpovědnost za způsobenou
škodu k tíži tohoto původce výsadby. Dále se ti občané, kteří provedli takto neschválenou výsadbu, musí bohužel smířit s tím, že v případě oprav kabeláže, či zvyšování počtu sloupů veřejného osvětlení budou jimi vysazené dřeviny bez náhrady odstraněny
(což je v mnoha případech škoda), dáváme proto k jejich úvaze, zda nechtějí přesunout
takto vysazené dřeviny (pokud je to tedy ještě možné) na své pozemky, či na náhradní
místa po dohodě s obcí.

Nový katastrální zákon
Začátkem srpna byl bez zájmu sdělovacích prostředků schválen Poslaneckou sněmovnou po senátních úpravách a nedávno podepsán prezidentem republiky nový katastrální zákon. Vlastníci nemovitost budou nyní důsledněji informováni o změnách v
zápisech jejich domů nebo pozemků do katastru. Měli by tak být lepe ochráněni před
podvodnými převody svých nemovitostí. Prezident svým podpisem stvrdil také zákon z
července, který novelizuje šest jiných zákonů, čímž je uvádí do souladu s novým zněním zákona o katastru nemovitostí. Nový katastrální zákon bude platit od 1. ledna 2014.
Katastrální úřad může vklad do katastru provést až 20 dnů po informování vlastníka
nemovitosti o tomto kroku, čímž mu dá čas na případné námitky. Informaci mu musí
zaslat do 24 hodin. Tím by se mělo zamezit případům, kdy účastník řízení například
zneužil nebo padělal plnou moc k zastupování vlastníka nemovitosti, nebo se za něj
vydával. Takových případů, kdy se za vlastníka vydával například nájemce, je zhruba
60 ročně na jeden milion změn v katastru. Informaci by měl katastrální úřad posílat
vlastníkům nemovitostí v listinné podobě, nebo na vyžádání také e-mailem či formou
krátké textové zprávy na mobilní telefon. To má lépe ochránit vlastníky nemovitostí,
kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu třeba kvůli pobytu v nemocnici nebo zahraničí. Nový katastrální zákon souvisí s přijetím nového občanského zákoníku. Do katastru
se má nově zapisovat patnáct nových věcných práv k nemovitostem, která dosud neexistovala a která zavedl nový občanský zákoník. Nově se má zapisovat také právo stavby, které umožňuje postavit stavbu na cizím pozemku, nebo pacht. Všechna věcná práva se do katastru budou zapisovat výlučně vkladem, který má mít přednost před stavem
skutečným. Katastr má nově pro účely státu a realitního trhu evidovat také údaje o cenách nemovitostí. Zpřísnit se má rovněž přezkum listin dokládajících právní vztah k
nemovitostem.
Zákon nemění základní správní poplatek 1000 Kč za zápis do katastru. Zavádí ale
poplatek například za výmaz zástavního práva, který je nyní zdarma. Těchto výmazů je
nyní asi 200 tisíc ročně. Informování vlastníků o změnách má katastrální úřady stát 30
milionů korun za rok.
Převzato z informačních listů Dobřichovic
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Kukačka
Krásné slunečné odpoledne začínajícího léta. Lehký vlahý vánek prohřátý sluncem
se tetelí nad černolickými skalami. Vzduch voní létem, ku- ku, ku- ku,se najednou ozve
z nedalekého lesa. Skupinka dětí sotva školou povinných, mezi nimiž jsem i já, přestává dovádět, zpozorní a snaží se počítat, kolik let života jim podle na vesnici dobře známé lidové pověry, kukačka svým kukáním přičaruje. Ku- ku, ku- ku, ku- ku, nešetří kukačka rozdáváním roků života a my, díky nízkému věku, začínáme mít potíž
s počítáním, "124, 125,126", překřikujeme se a nestíháme. Kukačka však není
k zastavení a krajem se dále rozléhá její ku- ku, ku- ku, ku- ku. Počítání nás omrzelo.
Přestáváme kukání vnímat a věnujeme se dál našim hrám.
Od této příhody uplynula již spousta let. Nad naším krajem se střídala roční období,
kdy jaro střídá léto, léto podzim a podzim zima a mnohokrát se nad krajem neslo i to
známé, ku- ku, ku- ku. Mé mládí zmizelo někde v dálavách a přešlo ve věk střední, který se nejdříve pomalu a později stále rychleji a nepozorovaně mění ve stáří. Při svých
oblíbených procházkách přírodou zaslechnu často i dnes ono dobře známé, ku-ku, kuku, jen mi připadá, že dnes kukačky s tím rozdáváním let života poněkud šetří. Když se
totiž dám do počítání, zakuká mi kukačka tak maximálně 10x, i méně. Mám již asi vybráno a tak raději kukání ani podvědomě nepočítám!
Tyhle vzpomínky a úvahy mne přepadly při příjemném podvečerním posezení
v hospůdce "Pod Smrkem", kterou tady v překrásné šumavské vísce Srní, podle mne
někdy až hanlivě, nazývají "Občerstvení pod Smrkem". Můj přítel Toník Gilg, tady vyprávěl svou příhodu s "kukačkou", při které jsme se všichni smáli, až nás bolelo na
prsou.

Příhoda s "kukačkou".
Léto se chýlí ke svému konci. Jdu do práce, v ruce nesu motorovou pilu a na zádech
batoh s věcmi, které potřebuji k práci, ale hlavně s nějakou tou baštou a pitím, vždyť při
práci v lese člověku tak vyhládne a je žízniv. Sluneční paprsky "vytahují" z lesa ranní
přízemní mlhu a já pozoruji úchvatné obrazy, které v ní, za pomoci okolních stromů,
křovin a větříku kouzlí. Přicházím na paseku, tady již slunce svůj ranní souboj s mlhou
vyhrálo. Paseka je zalitá sluncem a kapičky rosy v trávě a na listech stromů, se třpytí
jako drahokamy. Ku-ku, ku-ku, rozlehne se náhle pasekou. Zaposlouchám se, podvědomě počítám a říkám si "ta mrcha se asi zbláznila, vždyť už je pomalu konec léta".
Ku-ku, ku-ku, stále počítám, když už mi nakukala let, jak ran u Verdunu, že bych je
tady v téhle bláznivé době nechtěl ani žít, začalo mě zajímat odkud, že to ta mrška
kuká? Mé staré uši, zvyklé na řev motorové pily se zaposlouchávají, přede mnou to není a není to ani zprava jak jsem si myslel. Ta mrcha nekuká ani zleva, spíše mi to připadá jakoby kukání šlo zezadu nade mnou. Otáčím se, poslouchám a pak strhávám ze zad
batoh. Rozepínám zip a již tu potvoru mám. Není to však žádný pták, co zanáší svá vajíčka do cizích hnízd, ale stříbřitě šedá krabička s tlačítky a zářícím displejem. Z ní se
ozývá to nádherné, přenádherné ku-ku, ku-ku, doprovázené i zpěvem lesních ptáků.
Mačkám tlačítko a říkám, prosím Gilg, - pacholek,- típnul mi to. Dodnes nevím, kdy,
kde a který kamarád šprýmař, mi změnil na mobilu vyzváněcí melodii a uměl zavolat
právě v tu pravou chvíli. Zůstalo po něm jen neznámé číslo. Věřte – nevěřte!
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Protože vím, že pan Gilg píše krásné povídky a příběhy z nichž některé jste měli
možnost si přečíst i Vy vážení čtenáři, řekl jsem tenkrát "Toníku tohle stojí za sepsání,
když to nenapíšeš Ty, pokusím se o to já". Protože jsem od Toníka zatím nic podobného nečetl, máte zde jeho příběh v mém podání. Moc se těším, že si brzy přečtu příběh i
v jeho verzi. A vy milí čtenáři, kteří rádi "couráte" po internetu, chcete se pobavit a zároveň "navštívit" překrásnou Šumavu, navštivte tyto stránky http://gilg.webnode.cz
Napsal : Dvořák Ant.

Důvod k zamyšlení...
Na den 28. června 2014 připadá smutné výročí zahájení 1. světové války (vypovězení války Srbsku Rakousko – Uherskem). Vzhledem k tomu, že i obec Řitka má pomníček svých padlých, který se však již jednou stěhoval ze svého původního místa, a prozatím skončil na nepříliš důstojném místě u pošty, stálo by více než za úvahu pomníček
obnovit a najít mu důstojnější místo rovněž na návsi, ale tak aby byl viditelný a byl
skutečným pomníkem – čili připomínkou padlých spoluobčanů. Pokud by měl někdo
iniciativní návrh, či by snad chtěl přispět sponzorsky, či vlastním přičiněním, má na
obecním úřadě dveře "vždy otevřeny".
Do léta příštího roku je sice relativně dost času, ale všichni víme, jak rychle vše utíká...

Novela vyhlášky
O ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Od 27.6. 2013 vstoupila v platnost novela vyhlášky upravující povolování kácet dřeviny rostoucí mimo les. Zásadní změnou je skutečnost, že o kácení dřevin, které mají
ve výšce 130 cm nad zemí větší obvod kmene jak 80 cm již není nutno žádat příslušný
orgán ochrany přírody (obecní úřad), pokud tyto dřeviny rostoucí v zahradách. Konkrétně se musí jednat o pozemek u rodinného domu v zastavěném území obce, který je
současně nepřístupný veřejnosti a je stavebně oplocený. Tato změna vyhlášky se netýká pozemků u rekreačních chat, zahrad u restaurací a podobně, kde stále platí povinnost podání žádosti.
Další významnou změnou této vyhlášky je skutečnost, že kácet dřeviny rostoucí mimo les je možno provádět i mimo období vegetačního klidu, tedy i v době od 1.4. do
31.10. běžného roku. Protože nedošlo ke změně vyhlášky o ochraně volně žijících ptáků a ochraně zvláště chráněných živočichů, musí si být kácející zcela jist, že na dotčeném stromě v době kácení nehnízdí žádný pták, ani zde nežije žádný chráněný živočich.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by se jednalo o kácení dřevin rostoucích mimo
oplocenou zahradu rodinného domu, je nutno i nadále podat žádost obecnímu úřadu o
vydání souhlasu. Žádost musí obsahovat označení katastrálního území a parcely, na
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kterém se dřevina nachází, doložení vlastnického práva k příslušnému pozemku nebo
písemného souhlasu vlastníka pozemku, specifikaci dřeviny a zdůvodnění žádosti.
Ing. Vladimír Charvát - místostarosta
Tento článek byl převzat ze Všenorského zpravodaje

ČEZ Distribuční služby s.r.o. - info
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH
POROSTŮ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb„ v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah").
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
 u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V) AC:
 u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového
vedení 1,5 m
 u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
 u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
 u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
 u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m
 u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
 u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
 u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m
Podrobnosti na OÚ nebo na stránkách obce http://www.ritka.cz
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