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Ze zasedání rady
dne 21. 11. 2001

informaèní listy

È e r n o  i c e

l Rada projednala smlouvu o zabezpeèení
svozu odpadu s firmou RUMPOLD.

l Rada projednala návrh vyhláky è. 38
upøesòující omezení pálení na katastru
mìsta, è. 39 o nakládání s komunálním odpadem a è. 40 o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní a odstraòování komunálního
odpadu. Vechny uvedené vyhláky doporuèila rada mìstskému zastupitelstvu ke
schválení.
l Rada souhlasí se stavbou RD v ulici
Plzeòská.
l Rada souhlasí s pøístavbou sociálního
zaøízení k rekreaèní chatì v ulici Plzeòská.
l Rada nesouhlasí se stavbou dvou dvojdomkù v ulici Boeny Nìmcové jeliko je
celková výmìra pozemku 1628 m2.

l Rada souhlasí se zadáním projektových
prací na dostavbu vodovodu a kanalizace
pro lokality Horka a Mokropsy
l Rada souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na chodník v ulici Dobøichovická.

l Rada souhlasí se zámìrem na vybudování prodejny PLUS DISCONT za pøedpokladu, e bude øádnì doloena dostateèná ochrana vodního zdroje, investor se bude podílet na zajitìní vybudování pøístupové cesty pro pìí a bude zabezpeèeno
vhodné dopravní napojení na komunikaci
II. tøídy.
l Rada ukládá hospodáøsko-správnímu
odboru najít vhodný pozemek na smìnu za
pruh pozemku pod Mokropeskou kolou,
který je v soukromém vlastnictví.

l Rada schválila pøedloený návrh výpùjèního øádu mìstské knihovny, který
kromì jiného stanoví tuto výi poplatkù:
1. upomínka 5 Kè
2. upomínka 35 Kè
3. upomínka 100 Kè.

ze zasedání rady
l Rada ukládá finanènímu odboru zpracovat
komentáø k rozpoètovému opatøení è. 3.
l Rada byla seznámena s pøehledem sociálních úlev na kolném poskytnutých paní øeditelky ZU ve kolním roce 2001 a 2002.
Jedná se celkem o osm dìtí, které ze sociálních dùvodù platí 50 % z pøedepsaného kolného.
l Rada souhlasí se zpracováním pasportu
komunikací firmou PK FLORA.

Ze zasedání rady
dne 19. 12. 2001
l Rada souhlasí se stavbou RD v lokalitì
Lada, v ulicích Mokropeská, Jabloòová, Nad
statkem a Domalická.
l Rada nesouhlasí s vydáním stavebního povolení na rodinné domy v ulicích Peroutkova
a U Dubu do doby podpisu smluv o pøedání
sítí, pozemkù a komunikací vèetnì finanèních prostøedkù na dostavbu mìstu.
l Rada souhlasí s pokládkou telefonních kabelù v ulicích Sluneèná, Erbenova a Berounská.
l Rada souhlasí s vybudováním zpevnìné
plochy pro parkování vozidel u samoobsluhy Na Vrái. K ádosti byl pøedloen
souhlas k navrhovanému øeení od Dopravního inspektorátu ÈR, Referátu dopravy OKÚ Prahy-západ i Okresní správy silnic.
l Rada nesouhlasí s navrhovanou rekonstrukcí chaty v lokalitì Topolská. Navrhovaná pøestavba je ve vìtím rozsahu, ne umoòuje stávající územní plán.
l Rada souhlasí s pøístavbou sociálního zaøízení k chatì v ul. Husova.
l Rada projednala ádosti na vybudování
veøejného osvìtlení v ulicích Na drahách
a Javorová s tím, e ádá odbor Technických
slueb o pøedloení finanèních nákladù a zaøazení této akce do plánu investic v pøítím
roce.
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l Rada souhlasí s poskytnutím materiálu na
chodník ze zámkové dlaby v ulici Sluneèná.
l Rada ukládá Technickým slubám vyklidit
prázdný byt pro zemøelé majitelce v budovì
poty.
l Rada byla seznámena s navýením ceny
vody nakupované od Praských vodovodù
a kanalizací o 40 hal. za m3.
l Rada byla informována o tom, e bylo dokonèeno 50 % rozvodu støedotlakého plynovodu v obci.

Ze zasedání rady
dne 9. 1. 2002
l Rada byla seznámena s tím, e z osmi
obeslaných firem na plynofikaci kotelen
v objektech ve vlastnictví mìsta pouze tøi
splnily zákonné podmínky pro jednání o nabídce, a to firmy LANDIS a STAEFA, Energoprojekt a ZIEGLER. Nabídky posoudí výbìrová komise a po té bude s výsledkem seznámena rada.
l Rada souhlasí s vybudováním chodníku
v ulici Voskovcova s tím, e ukládá investiènímu odboru toto projednat s vlastníky pøilehlých pozemkù.
l Rada projednala ádost na odkoupení malé èásti pozemku v lokalitì Viòovka nad
mokropeským høbitovem a ukládá investiènímu odboru, aby nejprve pøedloil návrh
budoucího dìlení pozemkù v této lokalitì
vèetnì komunikaèního øeení.
l Rada souhlasí se zakoupením nového sypaèe na multikáru. Pùvodní se rozbil koncem
prosince a oprava by stála 50 tis. Kè.
l Rada po konzultaci a souhlasu Dopravního inspektorátu souhlasí se zøízením jednosmìrného provozu v ulicích Fugnerova
a Riegrova.
l Rada souhlasí s umístìním retardérù v ulicích K Lesíku a kolní.

ze zasedání zastupitelstva

Ze zasedání mìstského zastupitelstva
dne 12. 12. 2002
l Zastupitelstvo schválilo vyhláky è. 38, 39
a 40.
l Zastupitelstvo schválilo rozpoètové opatøení è. 3, rozpoètové provizorium pro rok
2002 a finanèní pøíspìvek Farní charitì Dobøichovice na poskytování oetøovatelské
sluby pro èernoické obèany.
l Zastupitelstvo schválilo smlouvu a smlouvì budoucí smìnné na zajitìní pozemkù pro
výstavbu budovy koly v Mokropsích.
l Zastupitelstvo schválilo smlouvy o pøevodu pozemkù, sítí a finanèních prostøedkù na dostavbu komunikací v lokalitì Lada-støed.
l Zastupitelstvo schválilo smìnu pozemkù
o stejné výmìøe mezi mìstem Èernoice
a soukromým vlastníkem v lokalitì u pískovny.
l Zastupitelstvo odsouhlasilo odprodej cca
280 m2 pozemkù pod a okolo rekreaèních
objektù za 250 Kè/m2 pod silnicí na Dobøichovice.
l Zastupitelstvo odsouhlasilo odprodej 145 m2
pozemkù za 800 Kè/m2 (pozemek byl vklínìn do pozemku kupujícího).
l Zastupitelstvo schválilo zámìr odprodeje
dvou pozemkù.
l Zastupitelstvo schválilo novou zøizovací
listinu Z Èernoice, novou zøizovací listinu
a stanovy svazku obcí Dolní Berounka.
l Zastupitelstvo odsouhlasilo výzvu ústavním èinitelùm s ádostí o pozastavení privatizace èeské energetiky do doby, ne bude
celá záleitost zprùhlednìna a veøejnost seznámena s vyplývajícími celospoleèenskými
dopady.
l Zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo zámìr odprodeje dvou pozemkù a to
pozemkù è. kat. 2251 u Vráské ul. o rozloze 21308 m2 a pozemkù è. kat. 4713/2 o roz-

loze 765 m2. Oba pozemky jsou dle územního plánu zahrnuty do ploch s èistým bydlením. Zastupitelstvo stanovilo jako kritérium
nabídku nejvyí ceny. Zájemci o blií informace se mohou dotázat na MìÚ v Èernoicích u paní Muzikáøové. Nabídky v zalepené obálce s výrazným nápisem koupì pozemkù  neotvírat lze doruèit do 20. 2. 2002
do 16.00 hodin do podatelny MìÚ Èernoice.
l Zastupitelstvo si vyhrazuje právo v pøípadì nevýhodnosti pro mìsto nepøijmout ani
jednu z nabídek.

Z obecnì závazné vyhláky è. 38
kterou se mìní èást obecnì závazné vyhláky è. 23 o ochranì ivotního prostøedí
Nové znìní:
Pálení v katastru mìsta:
Pálit pouze suchou døevní hmotu a vyschlý
zahradní proøez.
Zákaz pálení v den státního svátku.
Zákaz pálení listí, pálení a vypalování trávy
a jiných materiálù zhorujících kvalitu
ovzduí.
Úplný zákaz pálení platí pøi zhorených rozptylových podmínkách vyhláených Èeským
hydrometerologickým ústavem a hromadnými sdìlovacími prostøedky.

Z obecnì závazné vyhláky è. 39
o nakládání s komunálním odpadem
Èl. 3
Ukládání komunálního odpadu
1) Smìsný komunální odpad ukládat do pøimìøeného poètu sbìrných nádob. Sbìrná
nádoba je ve vlastnictví fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob (rodina, domácnost, RD). Sbìrné nádoby jsou zpravidla umístìné na vlastních pozemcích
a v den svozu fyzická osoba zajistí jejich
umístìní na vhodném veøejném prostranství do míst, kde lze vyprázdnit obsah nádoby do sbìrového vozu.

3

z obecnì závazných vyhláek
2) Objemný odpad bude 2x roènì ukládán do
pøistavených kontejnerù.

c) sbìrné nádoby ve vlastnictví fyzických osob:

Nebezpeèné odpady a zbytky stavební sutì do 0,5 m3 se ukládají do sbìrného dvora Technických slueb. Sbìrný dvùr Technických slueb je urèen zejména pro: výbojky, záøivky, monoèlánky, olejové filtry,
nátìrové hmoty, zneèitìný obalový materiál, textilní zbytky. Rostlinné zbytky budou ukládány na tomu urèenou skládku.
Sluby s tím spojené organizuje odbor
technických slueb mìsta Èernoice.

- zabezpeèit proti monosti zneèitìní okolí

3) Vytøídìné odpady ukládat podle druhu do
oznaèených nádob a kontejnerù na sbìrných místech. Sbìrná místa jsou vyhláena
technickými slubami. Jedná se zejména
o kontejnery na papír, sklo, èisté plasty
apod. Do oznaèených prodejen je moné
té odevzdat ten vytøídìný odpad, který je
prodejna povinna odebrat. Jedná se pøedevím o léky do lékáren, monoèlánky do
prodejen s tímto zboím, pneumatiky do
pneuservisu apod.
4) Pøi vyhláení jednorázových akcí organizovaných odborem Technických slueb
mìsta Èernoice objemný odpad ukládat
na pøechodná sbìrná místa do pøipravených kontejnerù.
5) S objemným odpadem ze stavební èinnosti
a rekonstrukcí movitého èi nemovitého majetku ve vìtím mnoství ne 0,5 m3 nakládat v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb.
na náklady fyzické osoby. Zajiuje si fyzická osoba na své náklady.
6) Rostlinné zbytky (listí, vìtve) ukládat do
pytlù nebo urèených kontejnerù
Èl. 4
Povinnosti a zákazy
(1) Fyzická osoba je povinna:
a) pøedcházet vzniku komunálního odpadu
a omezit jeho mnoství.
b) ukládat komunální odpad nebo znekodòovat odpad jen na místech k tomu urèených, a to v souladu s èl. 3.
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- umonit vyprazdòování sbìrných nádob
ve dnech a èasech svozu
- udrovat nejblií okolí a samotná stanovitì sbìrných nádob v èistotì
- plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty
uzavøít
d) vytøídit nebezpeèné látky z komunálního
odpadu a uloit nebo znekodnit je na místech k tomu urèených
e) Komunální odpad ve sbìrných nádobách
je zakázáno udupávat, zhutòovat nebo zapalovat
f) Je zakázáno do sbìrných nádob na smìsný
komunální odpad ukládat:
Nebezpeèný odpad, stavební su a jiný podobný odpad, objemný odpad, pruiny nebo jiný odpad mìnící svùj tvar (napø.vìtve), uhynulá zvíøata a jejich èásti, horký
popel, tekutiny a ztekucené odpady
g) pøi provádìní stavebních prací, pøípadnì
demolic domu a rekonstrukci komunikace
zajistit znekodnìní nebo recyklaci tohoto
odpadu na vlastní náklady dle èlánku 3
odst. 5).
(2) Poøadatelé veøejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných
akcí jsou povinni v místech jejich konání
umísovat dostateèný poèet sbìrných nádob
a zabezpeèit odvoz a znekodnìní v nich
shromádìného odpadu, jako i úklid stanovitì sbìrných nádob na vlastní náklady.
(3) Zakazuje se ukládat do odpadkových koù rozmístìných na veøejných prostranstvích
komunální odpad vznikající v domácnosti
nebo pøi podnikatelské èinnosti.
Èl. 7
Za poruení této vyhláky lze uloit pokutu:
1) Za poruení povinnosti stanovené touto
vyhlákou lze uloit fyzické osobì pokutu
do výe 30.000 Kè.

z obecnì závazných vyhláek

Z obecnì závazné vyhláky è. 40
o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù
Èl. 1
Mìsto Èernoice vybírá místní poplatek za
provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù.
Správu poplatku za komunální odpad vykonává mìstský úøad Èernoice.
Èl. 2
Poplatkovou povinnost má a poplatníkem se
stává kadá
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;  za domácnost mùe být poplatek odveden spoleèným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dùm vlastníkem nebo správcem; tyto osoby oznámí obci jména a data narození osob, za které poplatek za komunální odpad odvádìjí,
- fyzická osoba, která má na území obce ve
vlastnictví stavbu urèenou nebo slouící
k individuální rekreaci, ve které není hláena k trvalému pobytu ádná fyzická osoba;  má-li k této stavbì vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek za
komunální odpad spoleènì a nerozdílnì,
a to ve výi odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Èl. 3
(a) Osoby uvedené v Èl. 2 této vyhláky jsou
povinny oznámit správci poplatku do 90 dnù
od nabytí úèinnosti této vyhláky jméno, pøíjmení a rodné èíslo osob, za nì odvádìjí poplatek za komunální odpad, jako i dalí skuteènosti rozhodné pro ovìøení poplatkové
povinnosti.
(b) Za splnìní povinnosti uvedené v Èl. 3
písm. a) se povauje skuteènost, e poplatník
obdrí výzvu k platbì od mìsta Èernoice
a to do 28. 2. 2002.
(c) Poplatník podle Èl. 2 písm. a) této vyhláky je povinen ohlásit správci poplatku

vznik a zánik své poplatkové povinnosti
v dùsledku zmìny trvalého pobytu v obci
a to nejpozdìji do 30 dnù ode dne, kdy tato
zmìna nastala.
(d) Poplatník podle Èl. 2 písm. b) této vyhláky je povinen ohlásit správci poplatku
vznik a zánik své poplatkové povinnosti
v dùsledku zmìny vlastnictví ke stavbì urèené nebo slouící individuální rekreaci rovnì
ve lhùtì 30 dnù.
Èl. 4
Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka podle Èl. 2 písm. a) i b) této vyhláky èiní 360 Kè za jeden kalendáøní rok a je
tvoøena:
a) z èástky 112 Kè za kalendáøní rok (stanovené podle §10b odst. 3 písm. a) zákona
o místním poplatku) a
b) z èástky 248 Kè za kalendáøní rok (stanovené podle §10b odst. 3 písm. b) zákona
o místním poplatku). Tato èástka je stanovena podle skuteèných nákladù obce v pøedchozím roce na sbìr a svoz netøídìného
komunálního odpadu. Skuteèné náklady
èinily 1 581 980,10 Kè a byly rozúètovány
takto:
skládkovné 1 061 691,60 Kè
a odvoz
520 288,50 Kè.
Poplatník, u kterého vznikla nebo trvala poplatková povinnost po dobu kratí ne jeden
kalendáøní rok, platí pomìrnou èást poplatku
za komunální odpad, a to za vechny celé
mìsíce, ve kterých trvala jeho poplatková
povinnost.
Èl. 5
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vdy nejpozdìji do 31. bøezna a do
30. záøí.
Èl. 6
Nebude-li poplatek zaplacen vèas nebo ve
správné výi, vymìøí jej správce poplatku
platebním výmìrem, pøièem mùe zvýit
vèas nezaplacený poplatek a o 50 %. Vymìøený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
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z obecnì závazných vyhláek
Èl. 7
Tomu, kdo nesplní ve lhùtì stanovené touto
vyhlákou nebo rozhodnutím povinnost nepenìité povahy, mùe správce poplatku uloit pokutu podle ustanovení § 37 zákona
è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù ve
znìní pozdìjích pøedpisù.
Èl. 8
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou
(oznamovací) povinnost urèenou touto obecnì závaznou vyhlákou, lze dluný poplatek
za komunální odpad vymìøit do tøí let od
konce kalendáøního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
Èl. 9
Správce poplatku mùe na ádost poplatníka
z dùvodù zmírnìní nebo odstranìní tvrdosti
v jednotlivých pøípadech poplatek sníit nebo prominout.

Nìkolik slov k odpadùm
Jak jste si asi vimli, ponìkud se zmìnil zpùsob nakládání s odpadky a plateb za nì. Dùvodem je vyhláka, kterou nae mìstské zastupitelstvo muselo chtì nechtì pøijmout
vzhledem k zákonu è. 185/2001 Sb., který
1. 1. 2002 vstoupil v platnost. Nový pauální zpùsob jsme si nevybrali, ale zachování
pùvodního systému individuálních plateb
prostì zákon dále neumoòuje. Oè vlastnì
jde a co z toho pro nás vyplývá?
Døív jsme za svoz a likvidaci odpadu platili
jako za bìnou slubu, teï se z ní stal místní poplatek, který má obdobný charakter
a správu jako mají danì. Kadá domácnost
zaplatí za odpad stejnou èástku, a ho vyprodukuje hodnì èi málo. Zmizela tedy motivace odpad tøídit a co nejvíc zmenit jeho
mnoství.
Na druhou stranu je nutno pøiznat, e nìkteøí spoluobèané sniovali mnoství odpadu
natolik, e z mnoha domù nebyla za celý rok
vyvezena jediná odpadková nádoba, nìkteøí
popelnici ani nemìli. Pøedchozí právní úprava to umoòovala a staèilo pøedloit èestné
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prohláení. Ráda bych sice vìøila tomu, e
odpadky opravdu roztøídili a k nule nebo
ho sami uloili na øízenou skládku, ale desítky èerných skládek mì usvìdèují z naivity. Pøitom øada èerných skládek rozhodnì
není jen v blízkosti rekreaèních objektù èi
pøíjezdových cest. Na katastru naí obce jich
kadoroènì likvidujeme desítky, co nás
stojí i nìkolik set tisíc korun roènì. Jistì sami uznáte, e by se tyto prostøedky daly
pouít na nìco uiteènìjího. A to si ani netroufám odhadnout, jaký objem odpadu byl
roènì spálen na otevøených ohnitích èi
v kotlích.
Tím se také vracím k èlánku paní Hronkové
v jednom z pøedchozích IL: argument, e se
jedná o krok neekologický, není tak jednoznaèné, jak by se zdálo. Natìstí ho zpochybòují konkrétní èísla z obcí, které pauální platby zavedly ji pøed delí dobou. Jejich
zkuenost praví, e celkový objem tøídìného
odpadu výraznì neklesl. Ostatnì i doposud
platila v Èernoicích více jak polovina vlastníkù nemovitostí pauální platbu, take mohli, jak naznaèuje paní Hronková, opravdu naplnit svou popelnici kadý týden èímkoliv po
okraj. Pøesto tak nedìlali.
Doufám proto, e jedinou motivaci pro tøídìní odpadu nebylo to, e jsme uetøili mìsíènì nìkolik korun. Ostatnì nový zákon pøímo
ukládá povinnost tøídit a minimalizovat
mnoství vyprodukovaného odpadu. V nabídce firmy RUMPOLD, která bude odpad
z Èernoic odváet, nás mimochodem zaujalo i to, e odpad z popelnic bude pøed uloením na skládku u Bøeznice jetì separovat na
své lince.
Kadý systém má své klady a zápory, argumentù pro kadou variantu by se jistì nalo
jetì více, ale po dlouhých diskusích na radì
a zastupitelstvu jsme se snaili pøijmout takové znìní vyhláek, které by v rámci platných právních norem co nejlépe vyhovovaly
naim místním podmínkám.
Mìsto Èernoice si spoleènì s ostatními obcemi regionu nechalo pøedloit nové nabídky firem, zabývajícími se svozem a likvidací odpadù, a vybralo firmu RUMPOLD, je-

informace
jí cena byla výraznì nejnií. Proto je také
poplatek nií, ne jsme pùvodnì pøedpokládali.
Samostatným problémem je likvidace odpadù z rekreaèních objektù, kterých mají
Èernoice druhý nejvyí poèet v Èeské
republice. Právì v blízkosti rekreaèních
osad vznikalo nejvìtí mnoství èerných
skládek  pøesto, e i pro tyto lokality byly dvakrát roènì pøistavovány kontejnery
na velkoobjemový odpad a chataøi mìli
monost zakoupení plastových pytlù, v jejich cenì byl zahrnut i odvoz a uloení na
skládku.
Mìsto vyuilo monosti zákona a bude vybírat od kadého vlastníka rekreaèního objektu poplatek ve stejné výi jako od osoby
v obci trvale bydlící. Pochybnosti o tom, zda
se nám podaøí vybrat tento místní poplatek
od vech chataøù jsou oprávnìné pouze
v pøípadech, kdy mìsto nezná adresu trvalého pobytu vlastníka rekreaèních objektù. Doufám, e pøístup k aktuální databázi vech
vlastníkù je jen otázkou èasu. Je-li vlastník
znám, jsou monosti vymáhání zaplacení tohoto poplatku obdobné jako pøi platbì daní,
take mezním øeením mùe byt i finanèní
exekuce.
Protoe nelze zajistit pøíjezd ke vem rekreaèním objektùm, budou na vymezených místech trvale umístìny kontejnery.
A dodatek 
Na fyzické osoby  podnikatele se místní
poplatek nevztahuje. Mohou mít odpad odváený stejnou firmou, ale musí uzavøít individuální smlouvy v souladu se svým plánem odpadového hospodáøství.
Helena Langádlová

Dùleitá telefonní èísla
tísòového volání
Zjistíte-li mimoøádnou událost (poár, havárii chemického nebo prùmyslového zaøízení, ), která ohrouje osoby nebo majetek, okamitì volejte èíslo 150  Hasièský
záchranný sbor.

Pøi pøedávání zpráv uveïte: kde hoøí, co hoøí, své jméno a èíslo telefonu, ze kterého voláte. Po skonèení hovoru zavìste a èekejte na
zpìtný dotaz k ovìøení pravdivosti zprávy
o poáru.
Pomoc zdravotnické záchranné sluby se
vyaduje pøi vech stavech ohroujících ivot. Pøivolává se prostøednictvím telefonu
155  Zdravotnická záchranná sluba.
Pokud jste svìdky dopravní nehody nebo
spáchání trestního èinu, volejte telefonní
èíslo 158  Policie ÈR nebo 156 Mìstská
policie.

Pro pøípad ohroení
Dnem 1. 11. 2001 je na území Èeské republiky zaveden jeden varovný signál pod názvem Veobecná výstraha pro varování
obyvatelstva pøi hrozbì nebo vzniku mimoøádné události. Signál je vyhlaován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteøin. Signál
mùe být vyhlaován tøikrát za sebou v cca
tøíminutových intervalech. Kromì varovného signálu Veobecná výstraha existuje
v Èeské republice jetì signál Poární poplach. Tento signál je vyhlaován pøeruovaným tónem sirény po dobu jedné minuty
(25 vteøin trvalý tón, 10 vteøin pøestávka,
25 vteøin trvalý tón). Vyhlauje se za úèelem
svolání jednotek hasièského sboru.
Zvuk sirény vyjadøující varovný signál
Veobecná výstraha znamená vdycky nìjaké nebezpeèí: Její zvuk upozoròuje, e mùe dojít nebo ji dolo k mimoøádné události, která ohrouje ivoty a zdraví obèanù,
majetek a ivotní prostøedí. Bude nutné se
ukrýt nebo opustit ohroený prostor a dodrovat opatøení stanovená obcemi, zamìstnavateli a správními úøady.
Sirény jsou spolehlivým prostøedkem varování obyvatel pøed nebezpeèím a mohou být
pouity podle potøeby lokálnì i na ohroeném území a bude-li to vyadovat situace,
i na území celého státu.
Akustické zkouky sirén jsou oznamovány
pøedem v hromadných informaèních prostøedcích.
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informace
Kdy zazní siréna (níe uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevnì nejde o povodnì)
1) Okamitì se ukryjte
Vyhledejte ukrytí v nejblií budovì. Tou
mùe být výrobní závod, úøad, kanceláø,
obchod, veøejná budova i soukromý dùm.
Jestlie cestujete automobilem a uslyíte
varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejblií budovì.
2) Zavøete dveøe a okna
Kdy jste v budovì, zavøete dveøe a okna.
Siréna mùe s velkou pravdìpodobností signalizovat únik toxických látek, plynù, radioaktivních zplodin a jedù. Uzavøením prostoru snííte pravdìpodobnost vlastního zamoøení.
3) Zapnìte rozhlas nebo televizi
Informace o tom, co se stalo, proè byla sputìna siréna a varováno obyvatelstvo a co dìlat dále, uslyíte v mimoøádných zpravodajstvích hromadných informaèních prostøedkù.
V pøípadì výpadku el. proudu vyuijte pøenosný radiopøijímaè na baterie. Tyto informace jsou sdìlovány obecním rozhlasem,
popø. elektronickými sirénami.
Upozornìní vem plátcùm pojistného
na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na
státní politiku zamìstnanosti
Èeská správa sociálního zabezpeèení, detaované pracovitì pro Støední Èechy oznamuje, e od 1. 12. 2001 zmìní sídlo pracovitì ze Zborovské 11 na Kartouzkou 4. ádáme Vás, abyste od uvedeného data zasílali
korespondenci na novou adresu:
Èeská správa sociálního zabezpeèení,
detaované pracovitì pro Støední Èechy
Kartouzská 4
150 00 Praha 5
V souladu se zákonem è. 218/2000 Sb., který vstoupil v platnost dnem 1. 1. 2001, pøistupuje ÈSSZ od 1. 1. 2002 ke zmìnì úètu
pro odvod pojistného na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti, který upravuje zákon è. 589/1992 Sb.
v platném znìní.
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Platby pojistného vykazovaného na Pøehledu o výi pojistného a vyplacených dávkách, které odvádíte jednou èástkou, po
odeètení úhrnu zúètovaných dávek nemocenského pojitìní od pojistného, budete od
1. 1. 2002 odvádìt na úèet Okresní správy
sociálního zabezpeèení èíslo:
1011-7929111/0710
KS 7618

Z èinnosti
Mìstské policie Èernoice
Od poèátku roku 2002 se pracovníci Mìstské policie Èernoice zamìøují na základì
èetných stíností obèanù na problematiku
pøechodù pro chodce, kterých je v naem
mìstì jen zøídka vyuíváno. V tìchto stínostech je pøedevím poukazováno na pøecházení komunikací mimo vyznaèený pøechod dìtmi. K tomuto bych rád pøedeslal,
e mìstská policie se tímto problémem zabývá, ale sama na nìj nestaèí. Je zapotøebí,
aby pøedevím rodièe vedli své dìti k dodrování základních pravidel silnièního provozu nejen preventivní výchovou, ale aby
jim li také sami pøíkladem. Nìkteøí obèané vak svým pøístupem velmi ztìují výchovný úèinek nìkterých opatøení. Mnozí
toti pøecházejí mimo vyznaèené pøechody,
nebo dokonce pøes eleznièní tra a to i pøi
sputìných závorách.
Dále bych chtìl upozornit vechny majitele
a uivatele nemovitostí, k jejich nemovitostem pøiléhají chodníky, na jejich vèasnou
údrbu pøedevím v zimních mìsících. Tuto
povinnost jim ukládá vyhláka mìsta Èernoice è. 23.
Uvedená vyhláka prola na veøejném zasedání mìstského zastupitelstva v Èernoicích v prosinci loòského roku novelizací
a to konkrétnì odstavec, týkající se pálení
na území mìsta. S platností od 1. 1. 2002 je
povoleno v katastru mìsta Èernoice pálit
pouze suchou døevní hmotu. Za poruení této vyhláky lze uloit pokutu do èástky
1.000 Kè.

ze ivota obce
Na základì podnìtu nìkterých obèanù naeho mìsta probìhlo v prosinci minulého roku
na Mìstském úøadì v Èernoicích jednání
s pracovníky Okresního úøadu Praha-západ
a pracovníky dopravního inspektorátu Policie ÈR. Jednání se týkalo dopravní situace
v ulici Fügnerova pøed zimním stadionem.
Z dùvodu bezohledného parkování v této ulici zde bude stanoven místní úpravou silnièního provozu jednosmìrný provoz a po jedné stranì této ulice bude umístìno dopravní
znaèení zákaz zastavení. Toto ve bylo stanoveno z dùvodu zabezpeèení prùjezdnosti
této komunikace.
Gregor Duièka

Mateøská kola
hledá uèitelku
3. Mateøská kola v Husovì ulici Na Vrái
hledá na pøíleitostný zástup uèitelku.
Kontakt na tel. 51643049 paní øeditelka
Bednárová.

Váení spoluobèané,
s politováním Vám musíme sdìlit, e se
v naí obci opìt mnoí VANDALISMUS.
V nedávné dobì nìjací vandalové rozstøíleli
svìtla veøejného osvìtlení v ulici kolní,
shodili kontejner na plasty pøímo do kolejitì a dovrením veho podpálili kontejnery na
svoz domovního odpadu. Celková koda se
pohybuje okolo 25.000 Kè. Urèitì by se daly tyto peníze pouít na uiteènìjí vìci potøebné pro nai obec.
Asi si ádný z tìchto vandalù neuvìdomuje,
e ohrouje zdraví nás obèanù, kteøí se snaíme, aby se nám zde lépe bydlelo a pøedevím lépe dýchalo. Rodièe, prosíme Vás,
proto zjistìte co dìlají Vae ratolesti ve
chvílích volna. kola, ZU i kulturní dùm
nabízejí zájmové krouky k vyuití volného
èasu, kde si mùe vybrat kadý dle svých
zájmù i schopností.
J. Sopr
vedoucí Odboru technických slueb

Na motu u pana Maríka,
øeditele odboru reformy
územní veøejné správy
na Ministerstvu vnitra
Pane Maríku, Vá odbor se významnì podílel na praktickém dotváøení koneèné podoby
reformy územní veøejné správy. V souèasné
dobì se pøedkládá parlamentu ke schválení
její koneèná podoba, která ve vztahu k naemu mìstu pøedpokládá, e Èernoice pøevezmou roli mìsta povìøeného rozíøeným výkonem veøejné správy. Mùete nám øíci, co
ve tomu pøedcházelo?
Poté, co se upustilo od pùvodní pøedstavy reformy, která by pøedpokládala umìlou konstrukci pro definování tzv. povìøených mìst,
se zaèalo s hledáním jiného øeení, které by
více zohledòovalo pøirozené dopravní i spoleèenské historicky vytvoøené vazby. Logickým dùsledkem toho pak bylo, e poèet uvaovaných povìøených mìst se zvýil, zatímco
území, které by mìla mít na starosti se zmenilo. V konkrétním pøípadì Prahy-západ se
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informace o reformì územní veøejné správy
toto území prakticky kryje s územím okresu
Praha-západ. S ohledem na specifický tvar
okresu Praha-západ bylo fakticky nemoné
najít mìsto, které by splòovalo podmínku
pøirozené spádovosti. Z øady setkání starostù
tohoto okresu nakonec vzeel jednoznaèný
poadavek, e vekerý výkon státní správy
musí zùstat v Praze, nejlépe tam, kde je právì teï, tedy v Podskalské ulici, s tím, e konkrétní správou tohoto úøadu bude povìøeno
jedno z mìst, které v souèasné dobì ji vykonává takzvaný druhý stupeò této správy.
Jílové, Mníek, Hostivice ani Roztoky o to
nestály, a tak volba nakonec padla na Èernoice, které jsou v jakémsi pomyslném støedu území okresu a také jako jediné od poèátku projevovaly jistý zájem.
Je tento model oddìlení místa od výkonu
v rámci reformy obvyklý?
Obvyklý není, krom Èernoic se uplatòuje
ji jen ve tøech pøípadech (Praha-východ,
Brno-venkov a Plzeò). Urèitou nevýhodou
tohoto øeení toti je, e v jeho dùsledku dochází i k jistému oddìlení èásti výhod plynoucích z toho, e pøísluný úøad je umístìn
pøímo v konkrétním mìstì. Také kontrola
chodu takového úøadu se tím dost komplikuje. Ministerstvo vnitra se vak tímto øeením
snailo vyjít vstøíc poadavkùm vìtiny starostù z okresu Praha-západ a zejména jeho
obèanùm.
U se ví, jak budou Èernoice tento výkon
státní správy financovat?
V souèasné dobì se pøedpokládá, e povìøená obec tøetího stupnì by v pøípadì, e
nedojde k ádným dodateèným úpravám
územního rozsahu, pøebírala od souèasného
okresního úøadu zhruba 5060 % ze souèasných 220 zamìstnancù, zbývající by se
pøesunuli buï pod Krajský úøad a nebo pod
pøísluné ministerstvo. Pro první rok se
pøedpokládá 100 % rozdìlení souèasných
nákladù na státní správu provádìnou prostøednictvím souèasných okresních úøadù,
take v prvním roce by mìly být vechny náklady plnì pokryty. Pøedpokládá se proto,
e obce III. stupnì by na jednoho pøevzatého zamìstnance dostaly 320 a 340 tisíc Kè
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s tím, e pokud by dolo k odchodu nìkterých zamìstnancù, pùvodnì vypoèítaná
èástka by zatím zùstala beze zmìny. To je
ovem návrh jen pro ten první rok, jak to
bude v letech následujících lze tìko pøedvídat, ve záleí na postoji parlamentu, který
schvaluje státní rozpoèet i v jeho èlenìní.
Pokud by se ukázalo, e pøidìlené prostøedky budou nedostateèné, bude se muset hledat nìjaké øeení. Variantu, e èást nákladù
by v budoucnu bylo nutné hradit z bìného
rozpoètu obce, pokládám za málo pravdìpodobnou, ale nic není zcela vylouèeno.
Dùleité pro budoucí diskuse na toto téma
bude, do jaké míry se v úèetnictví obcí tøetího stupnì podaøí dùslednì oddìlit náklady
na výkon státní správy od nákladù na normální provoz obce.
A co pøíspìvek na rekonstrukci úøadu?
S tím se popravdì øeèeno poèítá jen tam, kde
k této rekonstrukci bude skuteènì docházet.
U povìøených obcí, které budou pøebírat ji
jednou zrekonstruované budovy okresních
úøadù se pøedkládá, e pøíspìvek bude o tyto
èástky krácen. To by se patrnì týkalo také
právì i Èernoic.
A jaká agenda se dostane pod správu povìøené obce?
V souèasném návrhu je obèanská agenda (tj.
kompletní ivnostenské úøady, OP, pasy,
technické prùkazy), ivotní prostøedí (vodohospodáøi, urèité odpady), sociální agenda
(dávky sociální podpory, péèe o dítì, atd),
èást odboru regionálního rozvoje.
Je tato agenda nìjak dìlitelná? Dá se napøíklad vykonávat na více místech naeho okresu?
Ve vìtinì pøípadù si to pøíli nedovedu
pøedstavit. To rozdìlení by asi bylo dosti umìlé a nákladnìjí. Samotný výkon státní
správy by to vak spíe komplikovalo ne
zjednoduovalo. Snad jedinì v pøípadì vodohospodáøù by to do jisté míry mohlo být
smysluplné.
A co odvolání proti rozhodnutím uèinìným
na této úrovni?

ze ivota obce
Odvolání proti rozhodnutí orgánù tøetího
stupnì státní správy budou rozhodovat krajské úøady.
Dá se souèasný návrh územnì správního
uspoøádání povaovat za definitivní? Co tøeba nynìjí aktivita Hostivic a Roztok?
Návrh definitivní není, nebo v rámci diskuse v parlamentu nepochybnì dojde k zapracování øady pozmìòovacích návrhù.
A pokud se týká souèasného postoje Hostivic, ten je trochu pøekvapující. Pan starosta Chalupa projevil jménem své obce zájem o pøipojení ke Kladnu. Komplikace,
kterou pøijetí tohoto poadavku pøedstavuje, spoèívá v tom, e by tím dolo k pøeruení souvislého území okresu Praha-západ
a ze souèasného území okresu Praha-západ by se tak stal nefunkèní celek. Mìsto
Roztoky a jeho nejblií okolí o pøipojení
ke Kladnu vak nestojí a navrhují, e v tom
pøípadì budou výkon státní správy vykonávat pro pøilehlé obce také v Praze. Tím by
na území souèasného okresu Praha-západ
vznikla ponìkud kurióznì dvì povìøená
mìsta a kromì toho, e okres Praha-západ
by tím de facto zanikl i ve svých dneních
hranicích. Je pøirozené, e by bylo také potøeba nìjakým jiným zpùsobem pøistoupit
k delimitaci pracovníkù a i k rozdìlení finanèních prostøedkù, které zde budou pro
výkon státní správy k dispozici. Monost, e
by v rámci projednávání takto odùvodnìného poadavku v parlamentu dolo k jejich speciálnímu navýení, je ale málo
pravdìpodobná.
Pane øediteli dìkuji za rozhovor a za Vá
znamenitý domácí mot, jeho popíjení mi
u naeho rozhoru pøipadalo po pravdì øeèeno
pøipadalo tak trochu symbolické. Vá mot
má velmi pøíjemnou chu a dobøe se pije, ale
kdy se s ním jetì nìco neudìlá tak se nejspí zkazí a jeho dalí konzumace bude asi
dosti obtíná.
Ale Rádl

Pøedstavuji Vám nový turistický
oddíl se sídlem v Èernoicích
TOM MUSTANG.
Ná oddílu sdruuje èleny vech vìkových
kategorií (nejen z Èernoic), rádi pøivítáme
i nové zájemce.
Nìco málo z èinnosti oddílu: Pravidelné
schùzky pro dìti a dorost do 18-ti let, nejménì 4x do roka víkendové akce, pochody, výlety, letní tábor, pohádkový les, turistické akce pro neorganizovanou veøejnost 1x mìsíènì a dalí
Akce, které probìhly: Náborová akce oddílu
(24. 11. 2001)  krátký pochod, vánoèní Prahou (9. 12. 2001)  výlet, za Vánocemi do
Berouna (15. 11. 2001)  výlet, pochod na
Karlík se zdobením vánoèního stromku pro
lesní zvíøátka (23. 12. 2001)
Novoroèní pochod Èernoice  Karltejn
1. roèník (1. 1. 2002) Kdo nepøiel, o hodnì pøiel.
Za TOM MUSTANG se na Vás tìí
Stanislava Grodecká
tel.: 02/5164 2334, 0603/306746
e-mail: stanislava.grodecka@post.cz

Obèanské sdruení Náruè
chce pomáhat dìtem a dospìlým lidem s postiením
Pracovní asistence  Pracovní asistent se
stane zamìstnancem naí agentury. Bude
pomáhat èlovìku s postiením dopravit se
na pracovitì, ovládat pracovní úkoly a navazovat kontakty se spolupracovníky.
Nai asistenti také budou pomáhat handicapovaným dìtem navtìvovat mateøské koly
a zájmové krouky.
Zaèlenìné vzdìlávání  Rodièùm pomùeme
najít vhodnou kolu, zajistíme asistenta. Dìti
s postiením získají nejenom kolní znalosti,
ale zejména sociální a komunikaèní dovednosti.

11

ze ivota obce
Podporované zamìstnání  Pro èlovìka,
který má zájem o práci, pomùeme na základì jeho moností schopností a dovedností nalézt vhodné pracovní místo. V pøípadì potøeby poskytneme pracovního asistenta.
Poradenská sluba pro zamìstnavatele 
Státní dotace pro zamìstnavatele, slevy na
daních, sníení mzdových nákladù, splnìní
státem stanovené kvóty pro zamìstnávání
lidí ze ZPS a ZPS s tìkým postiením
Naím hlavním smyslem je pomoci lidem
s postiením a zaøadit a neít na okraji spoleènosti!
Kontaktní adresa:
Náruè
Nám. krále Jiøího 26
252 30 Øevnice
tel. MUDr. V. Hejmová 02-57721836
Ing. L. Hudcová 02-35359355
mobil: 0602 612 533
IÈO 70 10 63 39
è. úètu: UB 0176255250/3400
e-mail: hejmova@volny.cz
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Zprávy ÈÈK
tìdroveèerní obìd
Sociální odbor naeho MìÚ opìt uspoøádal
tìdroveèerní obìd pro osamìlé spoluobèany. Mnozí z nich ji patnì chodí.
A tak je paní starostka ochotnì k obìdu
sváela autem. O slavnostnì prostøený stùl
a vzornou obsluhu se zase pøièinila paní
Mysliveèková se svým personálem. Také
sestry ÈK nezùstaly stranou. Vdy být
osamìlý, zvlátì pak na vánoce, je moc
smutné. Pro mnohé bylo toto setkání takovým pohlazením po dui a moná i uvìdomìním si, e není tak docela sám. e je tady pøece jen nìkdo, kdo se o nìho zajímá
a chce mu udìlat radost.
V naem mìsteèku se toto setkání stalo ji
tradicí, ale vude to tak není. Proto vem,
kteøí se na této akci podíleli, moc dìkujeme.
Projíïka Prahou
Senioøi z Èernoic byli pozvání nadací ivot 90 12. prosince na projíïku pøedvánoèní Prahou.

ze ivota obce
Pìkný autobus s milým panem øidièem, bezvadný prùvodce, který o Praze opravdu mnoho vìdìl a dva mladí lidé z nadace, kteøí se
o nás po celou cestu vzornì starali. Co jsme
si mohli pøát víc. Byl to pro nás døíve narozené opravdu krásný záitek.

Co se chystá v bývalém
kinì v Èernoicích?

ty a také nutné k získání povolení provozu (podmínky hygienikù, napø. na hlukovou izolaci, vìtrání, bezbariérový pøístup,
WC atd.) bude prostor slouit kulturním
akcím pro dospìlé i dìti, s poøady pro
koly, s koncerty populární i váné hudby,
taneèními zábavami, divadelními pøedstaveními, pøedzahrádkou s obèerstvením
atd.

Mnozí obèané si vimli znaèného stavebního
ruchu v budovì sokolovny v prostoru bývalého kina. Nedostatek informací vede k nejrùznìjím fámám a dohadùm. Pokusím se situaci trochu vysvìtlit.

Obì zainteresované strany, tj. firma IBA
i TJ SOKOL Èernoice doufají, e po dokonèení pøestavby bude objekt slouit k plné
spokojenosti èernoické veøejnosti, která
takto získá dùstojný kulturní stánek.

Provoz kina byl ji øadu let pøed jeho uzavøením ztrátový, proto provozovatel (mìsto
Èernoice) provozování kina ukonèil. Firma
IBA s.r.o. zastoupená panem Barchánkem,
si pronajala od majitele objektu (Sokol Èernoice) prostor v budovì sokolovny se zámìrem vybudovat zde víceúèelový spoleèenský objekt.
Po ukonèení rozsáhlých stavebních úprav,
které jsou nezbytné pro plánované aktivi-

Za výbor Sokola starostka H. Foøtová

Podìkování J. Jelínkovi
z èernoické ZU
Dìkuji Jakubovi Jelínkovi, áku èernoické
ZU za pìkné vystoupení na vernisái výstavy dekorací ze suených kvìtin.
Martina Bulantová
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kultura

Kultura a sport

Plánovaný návrat: v 15:00 hod na místo srazu.

Pochod pro veøejnost  únor

informace TOM MUSTANG Stanislava
Grodecká, tel.: 02/5164 2334, 0603/306746

2. 2. 2002
 DOMÙ PROKOPSKÝM ÚDOLÍM
Sraz: v 7:55 hod na nádraí v Èernoicích I.
(smìr Praha), po domluvì lze také na
Smíchovském nádraí. Odjezd: v 8:07 hod
do Prahy Smíchov. S sebou: jízdenku na
vlak, 1x nepøestupní jízdenku na MHD.
Trasa pochodu: Zlíchov  Prokopské údolí 
Slivenec  Radotínské údolí  Èernoice.
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Mokropeský
masopustddddd
V sobotu 9. února ve 14 hodin zaène u hasièárny masopustním prùvodem 14. Mokropeský Masopust. Po prùvodu taneèní zábava.

kultura

Dìtský karneval

Kultura v okolí

3. Mateøská kola poøádá dìtský karneval
v sobotu 16. února 2002 od 14.00 hod.
v MìKS Na Vrái. Bohatá tombola a obèerstvení.

DOBØICHOVICKÉ MENÍ V SÁLE
DR. FÜRSTA

Vstupné: dìti 15 Kè, dospìlí 20 Kè

16. února sobota 19.00 TROLLÍ STEZKOU
 BESEDA S PROMÍTÁNÍM

Sokol Èernoice poøádá
V nedìli 10. února 2002 od 14. hodin v sokolovnì poøádá Tìlocvièná jednota Sokol
Èernoice tradièní Dìtský karneval.
Na programu je rej masek pøi reprodukované
hudbì, drobné hry, tombola a obèerstvení.
Vstupné dobrovolné, výtìek bude pouit na
obnovu a doplnìní zaøízení na dìtském høiti v zahradì sokolovny.

9. února sobota 20.00 hod. PAVEL BOBEK
A KNEZAPLACENÍ  RECITÁL

23. února sobota 16.00 LUCINKA POPLETKA hraje DIVADLO BEZ OPONY 
PRO DÌTI
´
20.00 J. B. MOLIERE
 ZDRAVÝ NEMOCNÝ hraje DIVADELNÍ SPOLEK
ØEVNICE  PRO DOSPÌLÉ
22. února v 19,30 v Sále restaurace Sokolovna

Tìíme se na vai hojnou úèast, slibujeme
dobrou zábavu!

DIVADLO BEZ DOZORU  STREJDA
V AKCI

V sobotu 23. února 2002 ve 20 hodin v sále
hotelu Slánka poøádá Tìlocvièná jednota
Sokol Èernoice Sokolský ples.

MNÍEK POD BRDY  Sál restaurace
Sokolovna  2. února od 20.00 hod.

K tanci i poslechu bude hrát Malý praský
taneèní orchestr, na programu je i pøedtanèení a tombola. O jídlo a pití se postarají zamìstnanci restaurace Slánka.
Vstupenky v cenì 100 Kè se budou prodávat
od 11. února v kanceláøi Stavitelství Øehoø
(v Èernoicích vedle cukrárny nad prodejnou
pana Pumana).
Srdeènì zve výbor Sokola.

MìKS Èernoice
MìKS Èernoice Vás zve na dìtské pøedstavení O princeznì Mánì. Úèinkují èlenové
Malého divadélka Praha. Koná se v pátek
15. února 2002 od 10 hod. Vstupné 20 Kè.
MìKS pøijímá pøihláky do kurzu francouztiny. Lektor je rodilý Francouz hovoøící èesky.
Blií informace v kanceláøi MìKS, tel.
51641116.

EIN KESSEL ROREIS aneb 2. reprezentaèní ples spolku Rorejs tentokrát ve stylu
70. let
Hraje taneèní orchestr Tomáe Soukupa
a skupina AMBRA, bude tombola a moná
pøijde i Dean Read.

Jubilantni:
Pavlíková Jiøina
Pintravová Milue
Dvorský Jan
Batáøová Jiøina
Jana Anna
Ouzká Ludmila
Matouková Nadìda
Mrázová Vìra
Drahoová Rùena
Dusíková Marie
Ráblová Antonie
alda Frantiek
Beaufortová Jana
Pergl Frantiek

75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
90 let
95 let
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