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Akce ZO ČSŽ

  Dne 18.2.07 se konala v zasedací místnosti OÚ v Rozsochatci již 2. prodejní výstava keramiky paní 
Lenky Sedlákové z Jitkova. Probíhala v čase od 13.30 do 16.00. Již po půl hodině přišlo kolem 50 lidí a 
celkem asi 80.
  Výstava měla opět velký úspěch a téměř každý návštěvník si koupil nebo objednal nějaký pěkný 
výrobek. Keramika paní Sedlákové je velice vkusná a autorka vychází vstříc i přáním zákazníků,  
proto jsou její výrobky žádané. Vstupné bylo dobrovolné. Doufáme,že tato výstava v naší obci nebyla 
poslední a budeme spolupracovat i v budoucnu.

  V prvním čtvrtletí 2007 jsme se také zúčastnili dvou divadelních představení v Horáckém divadle v 
Jihlavě. Nejprve dětského 27.1.2007 - Šípková Růženka na Malé scéně, které vidělo 50 dětí a rodičů. 
Druhé  představení bylo večerní na Velké scéně 2.3.2007 - Strakonický dudák aneb hody divých žen. 
Tohoto představení se zúčastnilo 45 občanů, i když zájem byl mnohem větší a na všechny se nedostalo.

   Naše organizace spolupracovala na přípravě Velikonočního jarmarku, který se  konal 25.3.07 v 
areálu zámku.

Návštěva senátora Petra Pitharta.

  Tato návštěva se uskutečnila 21.2.2007 v odpoledních hodinách na obecním úřadě v Rozsochatci. 
Pan Pithart se postupně seznamuje ve svém volebním okrsku s členy nových zastupitelstev. V tento 
den se nejprve zastavil ve Šlapanově a pak v naší obci. Schůzky se zúčastnilo 5 členů obecního 
zastupitelstva, hospodářka, redaktorka Cesty vrchovinou a kronikářka obce.
  Pan senátor se  všemi vřele přivítal a představil. Zajímal se o průběh a výsledek komunálních voleb z 
října loňského roku,jaké představy má nové zastupitelstvo o dění v obci a čím by sám mohl být naší 
obci prospěšný. Rozsáhlá debata probíhala o obchvatu Rozsochatce a o současné prioritě, kterou je 
územní plán obce. Oprava silnice a obchvat byli přislíbeny krajem Vysočina již za minulého 
zastupitelstva. Hrálo to i roli v rozhodování, zda obce Podoubraví zůstanou v Pardubickém kraji a 
nebo budou náležet do kraje Vysočina, protože tyto obce leží na hranicích obou krajů. Např. v obci 
Dolní Krupá se již volí z několika možností obchvatu, ale naše zastupitele nikdo, kvůli obchvatu naší 
obce,  neoslovil. 
  Pan senátor přislíbil pomoc a pokusí se zjistit  jaké kroky by měli zastupitelé podniknout a na koho se 
obrátit,aby jsme o možnost obchvatu nepřišli. Nahlédl i do plánu obce a řekl, že při cestě domů si trasu 
projede pomalu, aby měl představu, kde by se tato stavba měla uskutečnit.  I zastupitelé již mohou 
začít s přípravami, jako zjistit majitele pozemků,  kudy by obchvat mohl procházet, jaké by byly 
podmínky odkoupení, zahájit s nimi jednání atd.
  Dalším tématem byl rozvoj venkova a dotační tituly,jak se k nim dopracovat a na co je lze použít. Pan 
Pithart je i zastáncem návrhu o přerozdělení daní, které v současné době plynou nerovnoměrně a 
zvýhodňují velká města oproti vesnicím. Rozdíl například mezi Prahou a vesnicí, v odvodu daní na 
osobu, je  sedminásobek v neprospěch vesnice.
  Na konec bylo připraveno malé občerstvení. Než jsme se rozloučili, předal starosta obce Václav 
Havelka panu Pithartovi CD s fotografiemi obce z doby minulé i současné.
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Zámecký jarmark

Uskutečnil se dne 25.3.2007 v areálu zámku v Rozsochatci. Na přípravách se podílely svorně všechny 
složky v obci. Nápad přišel od sdružení křesťanské mládeže Košile, po úspěšných vánočních 
výstavách,které pořádali v naší obci již několikrát.

Postupně se přidal obecní úřad, SDH, ČSŽ a Sokolové, každý měl na starosti něco. Základ zajistilo 
sdružení Košile za vedení paní Aničky Stejskalové a pana Petra Hájka, s loutkovým divadlem 
vypomohli mladí hasiči, dětský koutek se soutěžemi a šermířskou skupinu Zoufalci z Nevdieku 
zajistily ženy z ČSŽ, technickou stránku jako parkování, vyznačení cest, zapůjčení a postavení stanu 
atd. zajistili SDH a TJ Sokol z Rozsochatce.

Pomohli i ostatní občané napekli cukroví, občerstvení zajišťovali v zámecké vinárně Plodíkovi, kteří 
mají v naší obci pronajatý hostinec a spousta jednotlivců, kteří zajistili třeba jen drobnosti, ale dané v 
jeden celek z toho bylo krásný den. Atmosféru podpořilo na konec i počasí, ikdyž celý týden bylo 
ošklivě a dokonce napadl i sníh, na jarmarkovou neděli vysvitlo sluníčko a svítilo celý den. 

Program byl zahájen po 10.hodině, kdy pan starosta obce Václav Havelka přestřihl slavnostně pásku a 
zahájil tak velikonoční výstavu. Vstup zde byl dobrovolný. Dopoledne také proběhlo první 
vystoupení šermířské skupiny, která sehrála scénku o souboji o ruku princezny Mařenky.

Kolem 13.30 hod. vyšel průvod, který vynášel zimu tzv. Morenu, abychom mohli přivítat jaro. Průvod 
prošel po hrázi rybníka a zamířil na náves, kde byla u potoka Morena odstrojena a spálena a s létéčkem 
se opět vracel zpět do zámku. V čele šly děti v krojích a zpívaly.

Během odpoledne se střídalo vystoupení skupiny Kantoři, představení loutkového divadla, 
šermíři,kteří nám i ukázali střelbu z různých dobových zbraní a děla, ukázky velikonoční květinové 
vazby, kterou předváděla slečna L. Sokolová. Na přístupové cestě k zámku stál bezpočet stánků 
řemesel a cukrovinek. K vidění byly dřevěné hračky, keramika, ražení mincí, portrétování, koření, 
cukrová vata či perníky a mnoho dalšího. V koutku pro děti byly připravené soutěže a odměnou byly 
sladkosti.

Ochutnat návštěvníci mohli medovinu, či grilovanou vepřovou kýtu, nebo si mohli koupit balíček s 
cukrovím. Výstavou byli provedeni za výkladu o tradicích a zvycích spojených s velikonocemi,mohli 
zde vidět jak se pletou pomlázky, zdobí vejce nebo pečou placky,  které mohli ochutnat stejně jako 
třeba velikonoční nádivku tzv. hlavičku. Kdo zůstal až do konce, mohl se zúčastnit v zámeckém parku 
Křížové cesty. Náš první jarmark se opravdu vydařil a budeme doufat, že zaujal návštěvníky nejen z 
naší obce,ale i širokého okolí a příští rok bude dost chuti a nadšenců, kteří z této akce vytvoří pěknou 
tradici.                                                                                                                           
                                                                                                                                                     Lenka Hyršová



Pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů v Rozsochatci pořádá 30. dubna PÁLENÍ ČARODĚJNIC na fot-
balovém hřišti Tj SOKOL Rozsochatec.  Mladí hasiči uspořádají od 16.30 hod pro děti i dospělé 
zábavnou soutěž. Soutěžíme i o ,, nejkrásnější čarodějnici”. Občerstvení je zajištěno.

Stavění máje
   V lidové tradici období od Velikonoc do Letnic je spojeno s obřadností,vítající nástup růstu v přírodě, 
např. čištění studánek, úklid dvorů před 1. májem atd.
  Máj  májka je symbolem nastupujících dlouhých dnů a teplého období. Malou stavěli tajně v noci 
před 1.5. zamilovaní chlapci každý své dívce. Společně pak svobodní vztyčili i velkou máj pro celou 
obec. Hlídali celou noc  bylo zvykem vypravit se do sousední vsi a máji podříznout, což bylo ostudné 
pro ledabylé hlídače. 
   Mezitím hořely na návrších ohně „pálení čarodějnic“ až do rána.Nad ránem se „malovaly cestičky“, 
tj. vápnem od chalupy k chalupě, kdo s kým chodí.Tak odhalil i nejeden záletník mezi ženáči.. Také na 
vrata se malovala veliká srdce s monogramy.Svobodným ta škodolibost nevadila, byli na svou lásku 
hrdí.Tropily se i další žerty, např. přísný hospodář našel ráno vůz na střeše stodoly. Zdatní mladíci jej 
rozebrali a sestavili na střeše.l. máje se slavilo postavení máje taneční zábavou. Na konci května  se  
máj kácela.
   Nejprve se konala soutěž zdatnosti. Na věnci visely mašle darované děvčaty. Svobodní chlapci pro 
ně šplhali. Byly tu ale v ten den i drobné dárky:uzenky, lahvičky s dobrým pitím, šátky na krk. Vyšplhat 
bosky a zmocnit se kořisti bylo dost obtížné a obecenstvo se dobře bavilo.
   Mezitím se objevily maškary: hajný, který vybíral drobné příspěvky  „na máj“ a policajt, který (sám, 
nebo s kolegou) odváděl neúspěšné šplhavce  ne ale do vězení, ale na skleničku. Dorazili pak i bába s 
dědkem a trakařem. Začalo lidové divadlo. Ti dva žádají o povolení skácet máj, hajný jim brání, zavolá 
policajty, dědek a bába se všelijak vymlouvají, posílají je pátrat po smyšlených deliktech a 
delikventech apod., Buď se jim podaří máj podříznout mezi odchody strážců, nebo po marných 
zářezech nakonec dostanou povolení a máj padne. Začne hrát muzika a následuje taneční zábava, 
obvykle venku na parketu (jsou už dlouhé večery a celá taškařice začínala navečer po skončení 
domácích prací).

   Rozhodli jsme se, že si letos v naší obci některé trochu pozapomenuté zvyky připomeneme. Proto v 
úterý 1. května 2007 zveme všechny občany na stavění máje. Zajímá vás,  jak to všechno bude 
probíhat? 
   Sejdeme se v 13.00 hod. u Základní školy v Rozsochatci, tam bude čekat malá kapela a mládenci s 
věncem z chvojí. Průvod se vydá s muzikou po vsi a navštíví domy svobodných, bezdětných děvčat ve 
věku od 15 let. Každá dívka připevní na věnec stuhu, může počastovat mládence a s průvodem bude 
pokračovat až na fotbalové hřiště, kde bude probíhat stavění máje a doprovodný program.
   Obracíme se na mládež, právě oni jsou v této lidové zábavě hlavní herci, aby se přihlásili v kanceláři 
obecního úřadu  do 27.4.07, především potřebujeme vědět, ke kterým děvčatům jsou mládenci zváni, 
nepůjdeme nikam bez pozvání. Schůzka všech, kteří se chtějí zapojit a jsou  mladí nejen věkem , ale i 
myslí je v pátek 27. 4. 2007 v 17,00 hod. na fotbalovém hřišti. 
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Výlet do bazénu
   Český svaz žen v Rozsochatci zve rodiče a děti v pátek 4.5. 2007 na  PLAVÁNÍ DO KRYTÉHO 
BAZÉNU V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ. 

Bazén je zamluven pouze pro nás / od 15 do 16 hod /
Odjezd autobusu: ve 14.30 hod od MŠ
Děti: zdarma
Dospělí: 60,- Kč
Přihlášky přijímá p. Lenka Hyršová / osobně nebo tel. 721847912 /

Mladí hasiči soutěží
   Sbor dobrovolných hasičů v Rozsochatci pořádá v sobotu 2. června soutěž v požárním útoku 
mladých hasičů z celého kraje Vysočina ,, O ROZSOCHATSKOU PODKOVU” - III. ročník.
Začátek soutěže je v 10 hod na fotbalovém hřišti. Přijďte povzbudit naše mladé hasiče.

Informace o ZŠ Rozsochatec

   Letos v červnu opustí naši základní školu zřejmě jedna z nejpočetnějších tříd, a tou jsou žáci 
současného 5. ročníku v počtu 10.
   V příštím školním roce 2007/8 bude základní školu navštěvovat 28 žáků. Tento počet již odpovídá 
tomu, abychom vyučovali ve dvou třídách ZŠ, aniž by byla snižována kvalita výuky. ZŠ již nebude 
žádat zřizovatele(obec) o udělení výjimky .Chtěla bych na tomto místě poděkovat minulému 
zastupitelstvu obce, že nám v letech 2005  7 schválilo výjimku a umožnilo nám výuku ve třech třídách.
Složení žáků ve škol. roce 2007/8:
1.roč.  5 žáků
2.roč.  6žáků
3.roč.  6 žáků
4.roč.  6 žáků 
5. roč.  5 žáků                                                                                                      Mgr. L. Mudrochová
                                                                                                                                           ředitelka ZŠ
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   Sport v Rozsochatci se drží mnoho let. Největší tradicí má u nás hokej s fotbalem. Oba tyto sporty se 
provozovaly v naší obci již za války. Tenkrát byly taneční zábavy zakázany,  a tak se mládež, pokud 
byl volný čas věnovala sportu. V tomto období se hrál více hokej,  protože v zimně na sportování bylo 
více času a nebylo potřeba žádné hřiště. Stačilo když zamrzl rybník a mohlo se hrát. Když napadl sníh, 
tak se udělali okolo hřiště sněhové mantinely. Když sníh nebyl tak se hřiště pouze nalajnovalo a v 
nejlepším případě se používalo ohrazení z prken. Na tyto zápasy chodilo i dost diváků.
 Jako první reprezentovali naší obec tito hráči: Jaroslav Hrdina, Jan Polívka, Václav Havelka, Josef 
Horák, Bedřich Straka. Později je posílili: Bohumil Pytlík, Karel Horák, Václav Horák, Jaroslav 
Tesař, Jindřich Štrál, Karel Krédl.
   
   V té době byly brusle na kličku nebo na přišroubování na boty. Říkalo se jim ŠLAJFKY. Později se 
bruslilo na ŽEKSNÁCH (dnes brusle pro děvčata nebo krasobruslaře). Až déle si hráči začali kupovat 
KANADY. Když byl špatný led, tak se vysekala díra a plocha se polévala, aby bylo kluziště hladké.
 Zápasy se hrály s okolními vesnicemi: Krupá, Čachotín, Břevnice, Ždírec, Bělou, Sobiňov, Vepříkov i 
Chotěboř. S většinou  těchto družstev se hrálo i po II. světové válce a v okresním přeboru. Do roku 
1948 se hokej hrál pouze pro zábavu. Na zápasy se jezdilo jak se dalo, do bližších vesnic pěšky nebo na 
lyžích a do vzdálenějších vlakem nebo autobusem. 
  
    Ani ve fotbale se nehrála žádná soutěž. Zprvu se scházelo několik zájemců, kteří si chtěli po 
večerech zakopat, později se domluvili a vyjednali si zápas s některou okolní obcí. Hrálo se většinou 
na nějaké louce nebo na návsi, protože hřiště ještě nikde nebylo. Na míč si museli hráči sami ušetřit. 
První hřište bylo snad ve Břevnici. Zde také později hrálo za jejich mužstvo několik našich 
hráčů:Bedřich Straka, Ladislav Střepek, Kamil Střepek, Jan Horák. Toto mužstvo hrálo zápasy s 
železničáři Havl. Brod, Borovou, Lučicí, Chotěboří atd..
  
   V roce 1945 se začalo více sportovat. V Rozsochatci však byla jen jedna organizace pro mládež a to 
byl „Junák“. Zde se pěstovala většinou jen turistika a trempování. Občas pořádali lehkoatletické 
závody a později začali plnit podmínky na získání „Tyršova odznaku zdatnosti“, který nosili na svých 
stejnokrojích.

   V roce 1948 byl v naší obci založen „ Československý svaz mládeže“.  Mladí lidé byli 
přesvědčováni, aby do něho vstoupili a Junák začal pomalu zanikat. Protože však ani ČSM nebyl 
zaměřen na žádnou sportovní činnost, začalo se uvažovat o založení opravdu sportovní organizace a to 
byl v té době „SOKOL“.
Byl použit výtah z kroniky  Rozsochatce.
Pokračování příště.
                                                                                                                                 Zpracoval: Svoboda Dušan
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   V poslední době je často diskutovaný obecní rozhlas. Občané si mnohdy stěžují, že je zrovna u nich 
špatně slyšet a nebo je moc hlasitý a budí je. V letošním roce by se mělo začít s rozšířením i do 
Jahodova, pořízena by měla být nová ústředna na obecním úřadě a v příštím roce by mělo dojít i ke 
zlepšení v  obci na základě odborné studie, aby již nedocházelo k překrývání hlášení a tím horší 
slyšitelnosti. Dokonce pokud bude zájem, mohou si občané  zakoupit zařízení za 1000,- Kč  a hlášení 
by tak mohli poslouchat přímo doma jako rádio. 

  Ale jak to bylo v minulosti a od kdy máme v obci rozhlas? Na tuto otázku nalezneme odpověď v 
prvním díle pamětní knihy obce:
  V roce 1950 bylo zakoupeno od MNV v Chotěboři pro město nevyhovující rozhlasové zařízení za 
30.000,- Kčs. Potřebný drát stál 3.270,- Kčs a isolátory 891,- Kčs. Stalo se tak po té, co poslední ústní 
hlasatel František Špinar obecní buben prorazil, a upozorňoval občanstvo troubením na trumpetu...

  Dalším způsobem jak občany informovat, tentokrát o čase či úmrtí, je obecní zvonička. Proto zaslouží 
napsat několik řádků i o ní.
  V kronice se píše v prvním díle,že není známo kdy byla v obci zvonička postavena. Zvoník zvoněním 
oznamoval čas k patřičným modlitbám. Od nepaměti tuto službu poskytovali občané z čp. 18,na 
posledy to byli Josef a Marie Horákovi. Zvonili ráno,v poledne a večer klekání. V roce 1967 přestal pan 
Horák zvonit a nikdo jiný se nenašel. Pouze při úmrtí zvonil pan Josef Piskač nebo paní Zdena Křivská. 
V červnu 2005 symbolicky obnovila zvonění paní Marie Zadinová s dětmi, kdy každou neděli zvoní 
poledne a na poslední cestě našim občanům umíráček. Nyní zvoní nejčastěji Petr Zadina nejmladší.
    Zvonička nejprve stála na kopečku proti Hrdinum čp. 22,při opravě byla přesunuta na hráz rybníka, 
proti budově tehdejšího MNV. Tato zvonička již nyní není funkční a byla nahrazena zvoničkou novou.
                                                                                                                                         Lenka Hyršová
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Místní poplatek za svoz domovního odpadu a místní poplatek ze psů pro rok 2007

Obecní úřad v Rozsochatci sděluje občanům, že  uvedené poplatky mohou uhradit v kanceláři 
obecního úřadu. 
 Sazba poplatku za svoz domovního odpadu je  250,00 Kč /poplatník/rok
Osvobození od poplatku :
- u rodin se třemi a více dětmi je osvobozeno v pořadí dle data narození každé třetí a další dítě ve věku 
do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti
- poplatník  fyzická osoba, která v příslušném roce dovrší 75 let věku a je přihlášena k trvalému pobytu 
a osoby starší 75 let.
 Sazba místního poplatku ze psů činí 150,00 Kč za jednoho psa ročně.
Výše uvedené poplatky jsou splatné do 30. června letošního roku. Úhradu je možné provést i 
bezhotovostně na účet obecního úřadu, je nutné předem dohodnout přidělení variabilního symbolu 
(č. ú. 209469707/0300- ČSOB).

Sběr nebezpečných odpadů

Pojízdná sběrna bude v naší obci přistavena : v pondělí 4. června 2007, doba sběru : 15.55  16.10 hod.
Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky 
chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje  a 
maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla,spreje, lednice, televize atd.

Výměna řidičských průkazů

Řádově tisíce řidičů z Vysočiny budou muset vyrazit na úřady kvůli výměně svých řidičských průkazů. 
Majitelům řidičských průkazů vydaných před rokem 1994 zůstane po Silvestru 2007 neplatný 
dokument. V našem kraji používalo ke konci loňského roku takto staré dokumenty zhruba 68 tisíc 
řidičů.

Neplatnost řidičských průkazů vydaných před rokem 1994 od roku 2008 vyplývá ze současného znění 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Většinu řidičských průkazů, kterým hrozí po roce 2008 ztráta platnosti, vymění na příslušných 
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností ( pro nás Havlíčkův Brod).
Zkušenosti z minulých let ukazují, že většina lidí odkládá tyto povinné výměny na poslední 
chvíli.Pokud budou řidiči odkládat výměnu starých průkazů, nemusí na konci roku příslušné úřady 
jejich požadavky stihnout ani v expresních lhůtách. 

Do 31.12. 2007 musí být povinně provedena výměna řidičských průkazů, jež nesou datum vydání od 
1.7. 1964 do 31.12. 1993. 
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Studny - nejčastější dotazy

1.     Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou nìkdy     
        kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?

Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený, 
nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr 
podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti 
pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení 
zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba 
žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, 
např. v místě rekreační chaty či chalupy. 

2.     Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. 
Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat? 

         Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě  platného 
      povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního 

úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je 
nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete 
na těchto stránkách. 

3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. 
Vše mám řádně povoleno  musím žádat o nové povolení? 
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou 
vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti 
pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr 
vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento 
účel (uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná 
o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či 
chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost 
povolení dnem 1.1.2008 nezaniká. 

4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto 
zeleninu. Musím mít nějaké povolení? 
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno 
zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné 
povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení 
(např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu 
(vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody. 

5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“? 
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog podle zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Jeho 
vyjádření je podkladem vydání povolení k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve 
výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti 
konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem. 
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1.     Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody
         zpoplatnno ? 

Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení k o 
vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá 
správnímu poplatku. 

2. Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě studnu, kterou vůbec 
nevyužívám ?
Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně 
odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam 
nenahlašujete.

3. Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného 
příslušným vodoprávním úřadem ?
Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povinnost, ale také jako ochrana svého zdroje 
vody. Když tomu, kdo platné povolení nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá žádné 
dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i 
nárok na opatření náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve 
studni přišli.

4. Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám studnu po roce 1955 a mám ji 
uvedenou pouze v kolaudační rozhodnutí k domu ?
Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím Vašeho domu, měl bystě 
neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad, kterým je pověřený obecní úřad, o vydání 
povolení k odběru podzemní vody z Vaší studny. Formulář žádosti („Žádost  odběr domácnost“) 
je k dispozici na portálu  nebo v listinné podobě na vodoprávním úřadu, 
kde Vám v případě potřeby s jeho vyplněním pomohou.

10. Musím mít povolení k odběru ze studny, ze které odvádím vodu samospádem do své 
nemovitosti ?
Ano, musíte. Dle platných předpisů se voda ve studni vždy považuje za vodu podzemní. K 
odběru podzemní vody je vždy třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu, a to bez ohledu 
na způsob, četnost či množství odebírané podzemní vody.

11. Na jak dlouho se vydává povolení k odběru vody ?
Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody je vždy zahájeno k návrhu 
(žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede dobu, na kterou odběr podzemní vody žádá. Časové 
omezení povolení k nakládání s vodami je pak výsledkem vodoprávního řízení.

12. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ?
Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je 
studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních 
prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou 
získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.

13. Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno o stáří studny?
       Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších správních orgánů 

vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud, 
budou pověřené orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní vody pro individuální 
zásobování domácností pitnou vodou pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud 
načerno postavená studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se nechystají. 
Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží na správním orgánu, ten, pokud chce někoho 
postihnout za protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat naplnění skutkové 
podstaty deliktu.

14. Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na zalévání zahrady?
Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.

          Kontaktní adresa: viz septiky

www.zanikpovoleni.cz
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Septiky - základní informace pro občany 
septik zaústěný do kanalizace – není potřeba žádné povolení, koncovku si hlídá vlastník kanalizace 
(většinou obec)

septik zaústěný do vodoteče - musí doložit stavební povolení k domu 
- pokud má povolenou žumpu, musí septik zaslepit 
- pokud má skutečně povolený septik, tak je třeba zažádat o povolení k vypouštění a doložit doklady dle 
§ 3e vyhlášky č. 432/2001 Sb (jejich cca 8)

septik s trativodem -  je třeba zažádat o povolení k vypouštění a doložit doklady dle § 3e vyhlášky č. 
432/2001 Sb a doložit hydrogeologický posudek.

Nejdůležitější věc je, že celá kampaň se vztahuje na povolení již vydaná. Kdo žádné povolení nemá, 
nemá co prodlužovat. Upozorňujeme občany na to, že vypouštění ze septiku se bude povolovat na 5 let 
s povinností v průběhu této doby osadit domovní ČOV nebo za septikem dobudovat zemní filtr (což je 
poměrně nákladná záležitost).

Kontaktní osoba:
Mgr. Klára Vaková Město Havlíčkův Brod 
referentka odboru životního prostředí
telefon: 569 497 209 
e-mail: kvakova@muhb.cz 

Odpovědi na nejčastější dotazy

Jak vysoký je úvěr na výstavbu víceúčelové budovy čp. 19, jak je to se splácením?

Úvěr  4 500 000,00 Kč                 počátek splácení 22.10. 2007                   konec splácení 20. 09. 2017
Měsíční splátka  37 500,00 Kč dosud bylo z poskytnutého úvěru vyčerpáno 4 176 747,84 Kč.

Proč není u jmen jubilantů uveden i jejich věk?
Z důvodu ochrany osobních údajů nelze věk uvádět.
 

Své dotazy a náměty  můžete předávat v kanceláři obecního úřadu, do schránky,  která je umístěna 
na budově obecního úřadu nebo e-mailem obec@rozsochatec.cz. Vítané budou i příspěvky Vás 

občanů - ať jednotlivců, nebo místních organizací, které v naší obci působí.

Těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme Vám dobré zprávy v roce 2007.

Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.
Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.


