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Milí Rotavané,
konečně dorazilo hezké počasí a venkovní údržba přináší jednu prosbu
k některým z Vás. Dotyční možná tyto řádky nečtou, Vy ostatní se ale
nebojte je na to upozornit. Naše město je upravené, má sice své šrámy, ale
věřte, že každá návštěva je mile překvapena tím, jak to u nás vypadá. Ráno
i v poledne naklizeno, udržovaná zeleň, nové prvky… Nám to možná kvůli
každodenní přítomnosti nepřijde a bereme to jako automatické, ale vězte,
že není. Je za tím spousta práce a nápadů. O to více mne mrzí, když vidím
pohozené pytle s odpadky vedle prázdných kontejnerů. Obsah pytlů pak
poté roznese vítr. Když někteří mladíci projdou kolem koše, které jsou
po Rotavě snad každých 50 metrů, a za pět vteřin nakopnou vypitou
plechovku energeťáku do ráno posekaného trávníku. Vrcholem je
pro mě příhoda z dětského hřiště, kde jsme řešili vykázání dětí za to, že
na hřišti dělaly nepořádek. Maminka poté přiběhla a vulgárně se
ohrazovala, že za úklid je tam snad někdo placený. V tomto případě by
spíše než děti, zasloužila políček maminka.
Za znečišťování veřejného prostranství padlo již několik pokut.
Na dětském hřišti byl zaveden zvýšený dohled a mládež je v případě
podezření na požití alkoholu testována. Výsledek je pak následně předán
odpovědným institucím.
pokrač. str. 2

Chci také poděkovat našim městským strážníkům
a dobrovolným hasičům, kteří v květnu dvakrát
zasahovali a zabránili nejenom požáru v panelovém
domě, ale také újmě na zdraví. Skvěle odvedená
práce!

V křižovatce ze Smolné do Kraslic se dělal nový povrch. Cestou
na benzinku jsme chlapy poprosili, že kdyby nakonec zbylo
kolečko asfaltu, mohli by nám zavolat. Když už jsme pomalu
balili domů, zazvonil telefon a nastal cvrkot. Za amatérské
provedení opravy nejhorších děr se omlouváme, ale snad lepší
než drátem do oka (pneu).

Nikdo nechce zavádět taková opatření, ale pokud si
někdo neumí vážit práce druhých, nebudu brát
na stížnosti na „zbytečnou buzeraci“ zřetel. Vám
ostatním moc děkuji za přístup a často i pomoc s tím,
jak pěkně vypadá naše okolí.
I přes nepřízeň počasí se podařilo během května pár
pěkných akcí. Přístup z parkoviště za poštou je již
možný po novém chodníku. Došlo k další výspravě
výmolů na silnicích i parkovacích plochách
a k opravě některých propadlých kanalizačních
poklopů. Byl vyčištěn povrch školního hřiště
a následně byla technologie využita v našem
kostele. Tam pomáhal, kdo měl ruce a nohy. Byla to
nakonec fajn společenská událost. Postupně budou
započaty i další práce.

Poděkování

V červnu nás čekají dvě jednání zastupitelstva, a to
z důvodu různých termínů pro schválení možných
investičních akcí. Projednán bude také návrh
na zapůjčení mobilního radaru pro měření rychlosti
vozidel. Máme vytipované a dopravní policií
schválené lokality, kde si někteří řidiči pletou silnici
se závodním okruhem. Není to bezpečné, a pokud to
bude nutné, budeme se snažit takové chování
potrestat. Uvolnění prostředků bude zapotřebí také
na řešení toulavých koček v našich ulicích. Stále
čekáme na některá rozhodnutí o dotacích, ale věřím,
že léto bude opět ve znamení několika investic.
Uvidíme, jak dlouho nám sluníčko vydrží. Snad se
trochu ohřejeme, protože zima letos byla dlouhá.
Příroda alespoň nabrala sílu. Zelenají se i místa, kde
to poslední roky nebylo zvykem. Člověk má hned
lepší náladu. To se ukázalo i na oslavě
Mezinárodního dne dětí v Areálu zdraví, kde se
postupně prostřídalo více než 160 dětí. Osobně jsem
se po mnoha letech nemohl zúčastnit, protože můj
Den dětí se právě odehrával v porodnici, ale
atmosféra prý byla skvělá a všichni už se těšíme
na další společné setkání. Přeji Vám slunečný červen.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří naší rodině
pomohli dne 24. 4., kdy naše děti postihlo neštěstí po útoku psa.
Děkujeme tedy paní Lokajíčkové (naší mamince a babičce)
za poskytnutí první pomoci, dále všem sousedům, kteří se jakkoli
podíleli a poskytli pomocnou ruku. Velké poděkování rovněž patří
policistům obvodního oddělení PČR v Rotavě - hlavně policistce
Lucii a jejímu kolegovi, záchranářům a lékařům z rychlé zdravotní
pomoci, členům jednotky SDH Rotava - především Šárce Lakomé,
Městské policii Rotava a v neposlední řadě putuje poděkování
panu Prokešovi z odchytové služby za profesionální přístup. A dál
děkujeme i dalším občanům, kteří nás jakýmkoliv způsobem
podporovali. DĚKUJEME MOC.
Kousalíková a Lokajíček

Červen 2021

Michal Červenka, starosta města

Tísňové linky
112 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
jednotné evropské číslo
tísňového volání - SOS
k
oznámení
jakékoliv
mimořádné události
150

150 - HASIČI
155

155 - ZÁCHRANKA
158

158 - POLICIE
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RADA MĚSTA

6. schůze Rady města ze dne 12. 5. 2021

RM projednala a schvaluje:
revokaci usnesení č. RM/29/2/21 ze dne 9. 2. 2021.
kontrolu usnesení RM provedenou na 6. RM jak byla
předložena, včetně
revokovaného
usnesení
č. RM/29/2/21.
udělení výjimek z vyhlášky č. 8/2019 ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů na území města
Rotava na kulturních akcích: Pivní stezka, ROTAVA
ROCK, Oslavy města Rotava, Rozsvícení vánočního
stromu, pro žadatele město Rotava.
přidělení bytů na adrese, Sídliště 605, 613, 641.
dohodu o skončení nájmu bytu na adrese, Sídliště
641, ke dni 31. 5. 2021.
zveřejnění záměru
pronájmů částí pozemků,
k. ú. Rotava, za účelem pozemků v zahrádkářské
kolonii:
p. č. 1611/71 o výměře 429 m2,
p. č. 1611/71 o výměře 490 m2,
p. č. 1611/71 o výměře 340 m2,
p. č. 1611/97 o výměře 104 m2.
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, záměr pronájmu části pozemku parcelní
číslo 2080 o výměře cca 1 050 m2 , k. ú. Rotava.
pronájem pozemků v k. ú. Smolná jako pozemků
k rodinnému domu:
parc. č. 909/2 o výměře 204 m2,
parc. č. 357/4 o výměře 549 m2.
pronájem části pozemku p. č. 89/1, o výměře
cca 120 m2, k. ú. Rotava, jako pozemku k rekreační
chatě.
dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. S/177/2019
k pozemku parc. č. 376/2, k. ú. Rotava.

RYCHLÉ INFO
Připomínáme splatnost plateb
za pronájem pozemků (zahrad,
pozemků před domy, parkovacích
míst apod.). Splatnost za rok
2021 uplynula 31. 3. 2021.
Stále probíhá prodej van za cenu
1000 Kč/ks. Rozměr vany 160 cm.
Více info MÚ Rotava kancelář č. 6,
tel: 359 574 134 .
Zkontrolujte si platnost smlouvy
k hrobovému místu a úhradu
pronájmu. Tel: 777 925 756
Městská knihovna Rotava Vás
upozorňuje na ukončení služby
automatického
prodlužování
výpůjček.
Čeká nás několik plánovaných
odstávek elektřiny.
Info: www.cezdistribuce.cz
Vyúčtování služeb za rok 2021
bude možné uhradit během druhé
poloviny měsíce června.

Ondřejj Bautz
referent OSAP

V MĚSÍCI ČERVNU 2021 OSLAVÍ 80 A VÍCE LET
TITO JUBILANTI:
Cibulková Mária
Beran František
Královenská Brigita
Dvořáková Alena

Fedorková Olga
Hilpertová Mária
Musiejovszký Ondřej
Varaus Milan

VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ
A HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ DO DALŠÍCH LET.

Blahopřejeme!
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do školky jsme
se konečně mohli
vrátit všichni
bez výjimky.

S dětmi jsme si zopakovali informace o našem městě. Prošli jsme se po městě
a navštívili některá zajímavá místa. Společně jsme se vydali na menší výlet na Sklenský
vrch, odkud jsme pozorovali naše město z výšky a podívali se na něj také dalekohledem.
Dětem se procházka moc líbila a po spatření jelena s laněmi byly opravdu nadšené.

Děti si také v rámci tématu „Profese“ zkusily poslat dopis paní ředitelce do školy a panu starostovi. Zahrály si na pány
učitele a paní učitelky, na kuchaře, ale také na číšníky a servírky, zkusily si načepovat vodu a obsloužit své kamarády
ze třídy.
30. dubna jsme se všichni proměnili v čaroděje a čarodějnice. Vzhledem
k úpravám na zahradě jsme si tuto akci užili netradičně v tělocvičně. Díky
soutěžím a různým hrám jsme nepocítili rozdíl.
Vše se nám tak pomalu vrací do normálního života a my doufáme, že si
společně užijeme další akce.
Za kolektiv mateřské školy
Petra Soumarová a Diana Černá

Projektové dny na základní škole
BEZPEČNĚ NA KOLE

ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ

Dne 8. 5. 2021 se v rámci realizace projektu Učíme se
pro život – Výzvy Šablony II, uskutečnil projektový den
„Bezpečně na kole“ pro 2. ročník. Děti si pod vedením
třídní učitelky a vychovatelky užily zábavné dopoledne
a něco nového se naučily.
V teoretické části si žáci zopakovali, co všechno musí
správný cyklista mít a jaká pravidla by měl v silničním
provozu znát a dodržovat. V praktické části žáci
vyráběli základní dopravní značky a tvořili desatero
pro cyklisty. Na školním dopravním hřišti si potom žáci
vše hravou formou vyzkoušeli v praxi.
V závěru projektového dopoledne nás navštívil
policista ČR, který žákům přiblížil, co je náplní jeho
práce, předvedl jim zásady první pomoci a každému
žákovi udělal na památku daktyloskopický otisk prstu.
Věřím, že žáci si z tohoto dne odnesli mnoho
užitečného a budou více dbát na bezpečnost svou
i svého okolí.

Po několika měsících distanční výuky se v pondělí
10. 5. 2021 vrátili do škol žáci devátého ročníku.
Hned ve čtvrtek 13. 5. 2021 byl pro ně připraven
projektový den Život bez závislostí. Žáci se dozvěděli
důležité informace o návykových látkách a jejich
škodlivosti na lidský organismus, zhlédli časosběrný
dokument od Heleny Třeštíkové – Katka a živě
diskutovali o dané problematice. V závěru projektu
každý žák vypracoval pětilístek na téma drogy.
Z celkového hodnocení všech žáků vyplývá, že se
projektový den velice líbil a obohatil znalosti všech
zúčastněných.

Iveta Ernstbergerová
třídní učitelka 2. třídy

Mgr. Bc. Jaroslava Marečková
metodik primární prevence

Červen 2021
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Získáváme vědomosti a dovednosti 2
projekt v ZŠ Rotava

Realizaci
tohoto
projektu
spolufinancovaného z EU a rozpočtu ČR
jsme zahájili v únoru 2019 a ukončili
v prodlouženém termínu v květnu
2021. Byl pokračovatelem předchozího
projektu z období let 2016 až 2018
„Získáváme vědomosti a dovednosti“.
Navázal na aktivity doučování,
deskových her, čtenářských klubů
a dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků školy. Nově byly v projektu
zařazeny aktivity (ICT
technik
ve vzdělání) pro rozvoj digitálních
vědomostí
a dovedností žáků
ve vyučování napříč předměty a ročníky
pod vedením M. Fialy a učitelů daných
předmětů. Nové metody, čtenářskou

gramotnost a projektové vyučování
si pod vedením P. Holešové ověřili
učitelé na 1. a 2. stupni ve svých
hodinách. Zcela novou zkušenost získali
vyučující při realizaci projektových dnů
ve škole. Byly zaměřené na dopravní
výchovu, primární prevenci, hudbu
a hudební nástroje, zdravý životní styl,
na technické znalosti v automobilovém
průmyslu a na život a kulturu v Koreji.
Kromě pedagogů (L. Ernstbergerová,
P. Holešová, H. Paarová, J. Marečková,
I. Ernstbergerová, L. Szmigielská) se
do projektu museli zapojit také
odborníci z praxe. Zvlášť v této složité
době, kdy činnost školy byla velmi
omezena a některé aktivity se

nemohly dokončit, se nám podařilo
uskutečnit všech 12 projektových dnů
ve třídách 1. a 2. stupně. Mé velké
poděkování náleží nejen všem
pedagogům, kteří se projektových
aktivit zúčastnili, ale také H. Hájkové,
L. Paarovi, L. Ernstbergerovi, M. Rauovi,
R. Teistlerovi, V. Kedroňovi, studentce
VŠ H. Paarové, M. Kekulové, M. Štorkovi
– odborníkům z praxe.
manažerka projektu
Mgr. Dana Fialová

NOVINKY ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Ohlédneme-li se za měsícem dubnem ve školní družině, je jasné, že ještě obě
oddělení nemohla pořádat společné akce. Každé oddělení však pracovalo
dle témat připravených ve Vzdělávacím programu školní družiny „Dětský
úsměv“. K nejdůležitějším činnostem patřila zájmová činnost dopravní,
při které se děti dozvěděly mnoho informací o dopravních značkách, správné
výbavě kola, nošení přilby a obecně o pravidlech silničního provozu. Další
zájmové činnosti byly zaměřeny na přípravu dárečků a nácvik básniček
ke Dni matek. V měsíci květnu jsme zájmové činnosti směrovali mimo jiné
na téma „Povolání, práce lidí“. Stále jsme pokračovali v péči o přírodní
atrium. Za tuto prospěšnou práci posíláme velkou pochvalu žáku 2. ročníku
Petru Krokovi. Byl nejvíce aktivní. Těšíme se na „Jarní táborák“, „Malování
na chodníku“ k MDD a na další společné akce, protože až budete číst tyto
řádky, budou už všechny děti ve škole, tedy i ve školní družině.
Na závěr posíláme jednu z hádanek, které děti řešily při přípravě
na vyučování. Uhodnete ji?
Je to zděné obydlí,
člověk tam však nebydlí.
Velká vrata na zámek,
spí v něm tátův mazánek.

Lenka Szmigielská
vychovatelka školní družiny
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MEDAILONKY MĚSÍCE ČERVNA
Patricia CORNWELL
(9. 6. 1956)
americká spisovatelka
Václav HANKA
(10. 6. 1791 – 12. 1. 1861)
český básník, jazykovědec
Viktor NĚKRASOV
(17. 6. 1911 – 3. 9. 1987)
ruský prozaik

Jan VODŇANSKÝ
(19. 6. 1941)
český textař, básník,
spisovatel, překladatel

Červen 2021

Městská knihovna Rotava mění svou provozní dobu.
V pátek nás můžete navštívit do 13:00 hod.

VÝSTAVKY MEŠÍCE ČERVNA
Josef NESVADBA (19. 6. 1926 – 26. 4. 2005) český lékař a spisovatel
Eduard ŠTORCH (10. 4. 1878 – 25. 6. 1956) český pedagog, spisovatel
a archeolog
Od 31. května do 18. června „Výstava panenek“
Městská knihovna Vás zve do knihovny na výstavu panenek paní
Korbelové. Výstava bude otevřena v provozní době městské knihovny.
„Přírodní ráj Nancy mezi Stříbrnou a Přebuzí“
přednáška RNDr. Petra Rojíka Ph.D.
V úterý 8. června od 16.00 hod. ve Slovanském domě
Rájecké údolí mezi Stříbrnou a Přebuzí je přírodním rájem, cílem turistů,
táborníků, sportovců a umělců. Přednáška spojená s promítáním
a malou výstavkou představí Rájecké údolí (Nancy) ve světle
historických faktů o zdejším osídlení, lesnictví, sklářství, pohostinství,
sportovních a uměleckých aktivit. Ve druhé části nás přednáška zasvětí
do nových geologických odhalení o vzniku této hluboké brázdy
Krušných hor.
Ludmila Štěpánková, knihovnice
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SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ V ROTAVĚ
I důchody podléhají exekuci

Odchodem do penze se automaticky dluhy nezruší. Předčasný důchod tedy není řešením při nezvládnutí finančních
závazků. Státní důchod před věřiteli neochrání, neboť i státní důchody podléhají exekuci. Každoročně je prováděna
exekuce z desítek tisíc státních penzí. Život v penzi v exekuci je velmi nepříjemný, podzim života by si měl člověk užít
a ne finančně strádat z důvodu exekuce z důchodu. Jedním ze základních finančních pravidel by měl být odchod
do penze bez dluhů.
Nelze srazit celý důchod
Samozřejmě nemůže být zabaven celý důchod. Exekuce důchodu podléhá stejným pravidlům jako exekuce ze mzdy.
V praxi to znamená, že vždy musí penzistovi zůstat nezabavitelné minimum. Celková srážka exekuce se následně
liší podle toho, zda žije dlužník sám, nebo vyživuje ještě jinou osobu. Nezabavitelná částka na jednotlivce v roce
2021 činí 7872,75 Kč a nezabavitelná částka na další osoby činí 2624,25 Kč. Vliv na celkovou exekuční srážku má
i skutečnost, zda je prováděna exekuce pro přednostní či nepřednostní pohledávku.
Nevyřešené finanční problémy odchodem do penze nezmizí. Věřitelé se mohou domáhat svých
oprávněných finančních nároků i formou exekuce z důchodu.
Praktický příklad
Penzista Jaroslav má státní důchod 13000 Kč a je mu prováděna exekuce pro dlužnou částku 150000 Kč. Základna
pro výpočet exekučních srážek je 5127 Kč (13000 Kč – 7873 Kč). Pokud by se jednalo o nepřednostní pohledávku,
potom by exekuční částka činila 1709 Kč (tj. jedna třetina ze základny pro výpočet srážek z důchodu)
a pro přednostní pohledávku potom 3418 Kč (tj. dvě třetiny ze základny pro výpočet srážek z důchodu).
Pokud potřebujete poradit, můžete se obrátit na dluhovou poradkyni nebo na sociální pracovníky města Rotava,
kde Vám rádi pomůžeme Vaše dluhy zmapovat a případně pomoci s oddlužením. Naše pomoc je poskytována
BEZPLATNĚ.
Bc. Petra Valdmanová, OKS

Bc. Lenka Studená, Dis.
sociální pracovnice
778 421 710
studena@rotava.cz

Bc. Petra Valdmanová
dluhová poradkyně
777 717 705
valdmanova@rotava.cz

Aktivita probíhá v rámci projektu Sociální práce a poradenství v Rotavě
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006
Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant projektu
tel: 777 724 214
e-mail: harapat@rotava.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROTAVA
Pe čov at els ká
sl užba
Rot ava je
spol ufina nc ová na
z dota c e z r ozpoč tu Ka rl ova r ského kra je na za ji štění
s oci ál níc h slu žeb v roc e 2021.
Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, IČ: 00259551
www.rotava.cz • podatelna@rotava. cz • tel: 359 574 130
právní forma: obec
Pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení:
Město Rotava, Sí dli ště 721, 357 01 Rotava
www.rotava.cz • podatelna@rotava. cz

oka mži tá k apa ci ta : 3 kl ient i
cí lo vá s kupi na :
osoby s c hr onic ký m onemoc něn ím
osoby se zdr av ot ním post ižením
r odiny s dítět em/d ětmi
sen ioř i
vě kov á st rukt ur a: bez omezení věku
úze mní r ozs ah pos ky tov ané s l užby :
Rot av a, S moln á, Ol oví

Forma služby: terénní

S oc iá lní pra c ovník:
Bc . Z de něk Ha ra pát, tel . : 777 724 214

Pracovní doba: denně
Pondělí až pátek ► 6:30 - 22:00 hod.
Po předchozí domluvě nebo v mimořádné situaci v sobotu,
neděli a ve svátcích.

Peč ova te lky
L uci e Korč ák ová , te l. : 778 880 047
Re nat a Što rk ová , tel . : 773 761 291
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Kácení dřevin
se provádí v období
jejich vegetačního
klidu od 1. 11. do 31. 3.

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH
MIMO LES

Žádosti najdete
na www.rotava.cz,
v záložce „Formuláře
a tiskopisy“ nebo přímo
na úřadě (dveře č. 7).

Pro přehled Vám přinášíme krátké informace ohledně kácení dřevin
rostoucích mimo les.

Stanoviště kontejnerů
pro biologický odpad

I když se jedná o strom, který roste na Vaší zahradě, musíte se řídit
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou
č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. O strom,
který roste na Vašem pozemku, musíte pečovat, zejména ho ošetřovat
a udržovat, aby nedošlo k jeho budoucímu poškození.

víkendy lichých týdnů
stanoviště:

Povolení ke kácení dřevin je nutné, pokud je v obvodu kmene více než
80 cm ve 130 cm nad zemí a pro zapojený porost dřevin přesahujících
40 m². Dále také je-li dřevina součástí významného krajinného prvku
(rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolí nivy, atd.) nebo je-li
součástí stromořadí.
Povolení není nutné ke kácení ovocných dřevin, pokud se jedná
o dřeviny rostoucí v zastavěném území obce, které jsou na pozemcích
evidovaných v katastru jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo
ostatní plocha – zeleň.
Aby mohl být strom z určitého důvodu pokácen, musí se podat
žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les. K žádosti se přikládá list
vlastnictví a situační zákres stromu. Povolení ke kácení dřevin může být
vydáno jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního
a estetického významu dřevin.
Jiným případem je kácení stromů pro účely stavebního záměru
povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů
na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo
společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí. Pro tuto situaci se musí podat žádost o závazné stanovisko.
Povolení ke kácení dřevin vydává stavební úřad a je součástí výrokové
části rozhodnutí v územních řízení. Je proto potřeba mít projektovou
dokumentaci stavby v konečné fázi s přesným zakreslením umístění
stromu a List vlastnictví.
Samozřejmostí je také náhradní výsadba za pokácenou dřevinu. Nelze
to brát jako pokutu za pokácení, ale jako způsob vrátit přírodě něco
zpět za způsobenou ekologickou újmu.
Proto je důležité, abyste se snažili přírodu a stromy chránit. Vždyť
stromy jsou naše „zelené plíce“.
Bc. Markéta Hanáková, odbor ekonomiky a majetku

Růžové údolí
u mostu
Kraslická
u plynového výměníku
ČSA
u Slovanského domu
Příbramská
nad zahr. kolonií u Kačáku

víkendy sudých týdnů
stanoviště:
Nová Plzeň
u č. p. 495
Žižkova
u č. p. 416
ČSA
u č. p. 441
U Kina
u č. p. 478

trvalá stanoviště:
Nová Plzeň
u č. p. 507
zahrádkářské kolonie
- Sklenský vrch
- u hasičské zbrojnice
- garáže nad Kačákem
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POVINNOSTI MAJITELŮ PSŮ

Pořízení psa přináší majitelům mnoho radostí, ale také povinností. Mezi ty základní patří přihlášení
do evidence chovatelů psů a očkování. Nově je také povinností psa nechat načipovat. Jaké jsou další
povinnosti majitelů psů a v jakých případech mohou dostat pokutu?

REGISTRACE PSA A POPLATEK

Majitel psa staršího tří měsíců je
povinen dle místa trvalého pobytu
ohlásit vznik poplatkové povinnosti
a zaplatit příslušný poplatek. Město
Rotava stanovuje konkrétní výši
poplatku, dle obecně závazné vyhlášky
č. 5/2019, za jednoho psa chovaného
v bytovém domě ve výši 1.000 Kč,
v rodinném domě 300 Kč a za psa,
jehož držitelem je osoba starší 65 let,
150 Kč ročně. Od poplatku ze psů je
osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, nebo osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné
fyzické
osoby
podle
zákona
upravujícího sociální služby, osoba,
která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní
předpis. Pokud není poplatek zaplacen
včas nebo ve správné výši, může ho
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek!

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

Pravidla pro pohyb a prostory pro venčení a pobíhání psů město Rotava
vymezuje obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020, kde je mj. uvedeno, že
doprovázející osoby psů jsou povinny vodit psa na vodítku v zastavěném
území města, kde prostory svou povahou naplňují charakter veřejného
prostranství, tj. jsou přístupné každému bez omezení, bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru. Mimo zastavěné území města,
na prostorech svou povahou naplňujících charakter veřejného prostranství,
tzn. přístupných každému bez omezení, bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru, může pes volně pobíhat za předpokladu, že doprovázející osoba
psa bude mít psa v přímém dohledu, pod kontrolou, a pes bude opatřen
náhubkem. Dále chovatelům psů není dovoleno vodit psy na veřejná
prostranství v majetku města, u nichž není vydán vlastní provozní řád, tedy
do „Areálu zdraví“ a do prostoru dětských hřišť a pískovišť. V případě
veřejných prostranství v majetku města, jež mají vydán vlastní „provozní
řád“, je pohyb psů upraven jednotlivými v místě viditelně vyvěšenými
provozními řády. Volné pobíhání psů může být sankcionováno nejen
pro porušení obecně závazné vyhlášky města, ale i podle zákona
o pozemních komunikacích, podle kterého je vlastník nebo držitel domácího
zvířete povinen zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci. S venčením
souvisí i povinnost úklidu exkrementů na veřejném prostranství. Pokud
majitel po svém psovi neuklidí exkrementy, hrozí mu podle přestupkového
zákona pokuta za znečištění veřejného prostranství či veřejně přístupného
objektu.

VETERINÁRNÍ PÉČE A OČKOVÁNÍ

Veterinární zákon ukládá chovatelům psů povinnosti týkající se sledování zdravotního stavu, zajištění vhodných
podmínek chovu a označení pro identifikaci zvířete. Chovatelé jsou dále povinni v případě potřeby čtyřnohým přátelům
poskytnout první pomoc a požádat o veterinární odbornou péči. Zároveň musí plnit povinnosti ke zdolávání nákaz
nebo jiných onemocnění zvířat. Očkování psů proti vzteklině je také vyžadováno veterinárním zákonem. Psi ve stáří
od tří do šesti měsíců musí mít být očkováni proti vzteklině a následně během celého života absolvovat pravidelně
přeočkování. O tom musí chovatelé uchovávat doklad a na požádání předložit očkovací průkaz ke kontrole
veterinárnímu lékaři, případně policii. Veterinární zákon také stanovuje, že očkování psa proti vzteklině bude platné
pouze v případě, že pes bude označený mikročipem, případně čitelným tetováním, pokud bylo provedeno
před 3. červencem 2011. Přestupky podle veterinárního zákona projednává krajská veterinární správa a za nesplnění
této povinnosti může být majiteli psa uložena také vysoká pokuta.
Václav Pikrt, velitel MP
červen 2021
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CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK
PŘED ODJEZDEM
NA DOVOLENOU
Prázdniny jsou již za rohem a spolu s nimi i čas
dovolených, letních aktivit a výletů. Proto prosím dbejte
před odjezdem z Vašich domovů na řádné zabezpečení
Vašeho majetku. Rádi bychom Vám připomněli pár
bezpečnostních rad, na co všechno před odjezdem
myslet, abyste předešli nepříjemnostem spojeným
s vloupáním.

Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
jsou zapojeni do celorepublikového preventivního
programu s názvem „Zabezpečte se! – Chraňte majetek
sobě i svým sousedům“, jehož cílem je informovat
veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení
prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových
systémů v kombinaci i s elektronickou ochrannou.

Pokud odjíždíte na delší dobu pryč, zbytečně na svou
nepřítomnost neupozorňujte. Tuto informaci sdělte pouze
svým blízkým nebo osobám, kterým opravdu věříte. Tyto
osoby můžete poprosit o to, aby Vaši nemovitost
pravidelně kontrolovaly. Jestli udržujete dobré vztahy
se svými sousedy, můžete o to poprosit také je.

K řádnému zabezpečení majetku Vám tedy může pomoci
hlavní nástroj projektu, a to mobilní aplikace „Zabezpečte
se“, která je dostupná ke stažení na Google Play nebo
na App Store. Jejím hlavním úkolem je poradenství
pro širokou veřejnost, jak správně zabezpečit svůj
majetek, tak aby bylo zabezpečení účinné a praktické.

Rozhodně o svém odjezdu neinformujte osoby na svých
sociálních sítích. Nezapomeňte tuhle důležitou informaci
připomenout i svým dětem. Ty se mají často chuť se
svými kamarády o tuhle radost podělit. S tím souvisí
i zveřejňování fotek z dovolených. Ty z bezpečnostních
důvodů zveřejňujte až po návratu do svých domovů.
Rozhodně doma nenechávejte větší finanční hotovost
a jiné cennosti. Raději vše uschovejte do banky, případně
cenné předměty, peníze či platební karty řádně
uzamkněte v trezoru doma. Nezapomeňte, že zloději
využijí každé příležitosti, která se jim naskytne.

Jestli se i přes naše preventivní rady stanete obětí
vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu
nevstupujte. Může se stát, že pachatel bude stále uvnitř.
Pokud do domu či bytu vstoupíte, buďte obezřetní,
nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste
uklidit i stopy, které zde pachatel zanechal, a ztížit nám
tak jeho dopadení.
Milí čtenáři, přejeme Vám a Vašim dětem hezké
prázdniny, klidnou dovolenou a návrat z ní bez překvapení
v podobě vloupání do Vašich nemovitostí.

Při odjezdu pečlivě zkontrolujte, zda máte uzavřená okna
a zamčené dveře. Svůj pozemek udržujte uklizený.
Nepořádku před Vaší nemovitostí mohou zloději využít.
Jakýkoliv ponechaný předmět mohou zloději využít
k páchání trestní činnosti. Jednoduše jim jejich loupení
ulehčíte.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

UZAVŘENÍ MOSTU, VÝLUKA AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

ÚPLNÁ UZAVÍRKA MOSTU
V ULICI NEJDECKÁ
termín: 1. 6. - 31. 10. 2021

Při využití objízdné trasy věnujte
pozornost stavu vozovky a dodržujte
pravidla silničního provozu.

Upozorňujeme občany na změny v jízdních řádech autobusů
v souvislosti s plánovanou opravou mostu v ulici Nejdecká. Ověřte si
odjezd autobusu a případnou cílovou zastávku před Vaším odjezdem.
Změny se týkají zejména zastávek: Rotava, lom; Rotava, Údolí; Rotava,
Škoda; Rotava, aut. st..
U zastávky Rotava, pož. zbrojnice věnujte pozornost aktuální situaci
při nastupování směr Přebuz, Sokolov.
Pro Vaše případné dotazy využijte
telefonních kontaktů Autobusy Karlovy
Vary, a. s.
353 613 613
702 178 654
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Bavte se ►sledujte náš Facebook ►jsme tu pro Vás
www.rotava.cz

Omluva

Kulturní a informační centrum Rotava

Pivní stezka

ROTAVA ROCK III.

Slavnosti města

sobota
24. července
městský úřad

sobota
24. července
Areál zdraví

sobota
21. srpna
Areál zdraví

Omlouvám se
za chyby
v květnovém čísle
Rotavského
zpravodaje u článku
paní Ž Rauové které
vznikly chybným
kopírováním textu
.

,

.

Neztrácejme naději. Zítřek tvoříme dnes a nemá nic
společného se včerejškem. Těšíme se na společné zážitky.

Blanka Legezová
redakční rada

PLÁNUJETE SVATBU?

Nezapomeňte si zarezervovat termín také
na matrice města.

♥ Kancelář č. 5 v prvním patře městského úřadu ♥ tel: 777 787 194

A

M

CKA

SÁŽE LU
IČO: 742 09 931
N

AB

ÍZÍM

Klasické masáže celého těla
Lávové kameny
Vakuová masáž - baňkování
Manuální lymfodrenáž
Indická masáž hlavy
Reflexní masáže chodidel
Tělový peeling
Prodej dárkových poukazů

723 102 578

Rotavský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního celku, vydává město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava,
evidenční číslo MK ČR E14985. Vychází na začátku nového měsíce, 11x ročně (letní dvojčíslo) v nákladu 1350 ks, zdarma.
Měsíční uzávěrka pro následující číslo je 20. den předcházejícího měsíce.
Kontakt pro příspěvky a objednávku inzerce: kic@rotava.cz, tel.: 777 752 688.
Redakce neručí za obsah a formu podepsaných článků a vyhrazuje si právo zkracovat došlé příspěvky.
Redakční rada: Mgr. Jaroslava Šůsová, Blanka Legezová
Tisk: POLYPRESS s.r.o., Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, www.polypress.cz

