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Zprávy obecního úřadu

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vám poskytla stručnou informaci 
o obecních záležitostech souvisejících s prvním
měsícem nového roku 2008. 

1. Ke dni 1.1.  2008 je v obci trvale hlášeno 1954
osob.

2. Obec, po složitých jednáních, uskutečnila pro-
dej obecního pozemku č. 496/2 v k.ú. Vestec,
trvale zatíženého stavbami soukromých 
investorů. Tento počin přinesl obci čistý zisk 
27 742 000,- Kč. Kupní smlouvu řádně připravil
právník obce. Byla podepsána 17. 12. 2007 
a v souladu se smluvním ujednáním jsme stano-
venou kupní částku obdrželi za deset dnů na náš
účet u České spořitelny. Vzhledem k tomu, že
obec hospodařila v loňském roce s přebytkem,
můžeme si dovolit část pasivních finančních
rezerv společně s prostředky získanými prodejem
pozemku uložit na výhodný termínovaný účet po
dobu cca 12 měsíců. Zhodnocená částka bude
využita na výstavbu obecní mateřské školky, kde
jsou celkové náklady včetně vyvolaných investic
předpokládány na cca 40 000 000,- Kč. Tato
informace je zároveň reakcí na prohlášení menši-
nové části zastupitelů, kteří nejprve s prodejem
pozemku a následně i s podpisem kupní smlouvy
vyslovili nesouhlas. 

3. Od nového roku vešly v platnost dvě vyhlášky
obce. Je to Vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku
ze psů a Vyhláška č. 4/2007 o systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a poplatku za komu-
nální odpad. Plné znění obou vyhlášek naleznete
na následujících stránkách tohoto vydání Vestec-
kých listů. Jsou zveřejněny i na webových strán-
kách obce, abyste je měli kdykoliv k dispozici. Je
zapotřebí se s nimi seznámit, neboť dochází 
k některým novým úpravám. Například ve vyhlášce
o místním poplatku ze psů dochází k navýšení
poplatku, na druhou stranu však budou po dobu
dvou let zvýhodněni občané, jejichž psi budou
opatřeni čipem a přihlášeni do evidence chovatelů
psů. U Vyhlášky č. 4/2007, týkající se výběru
poplatku za odvoz komunálního odpadu, došlo též

po dohodě se svozovou firmou ke snížení poplatku
u kontejnerů 1100 l. Ostatní výše poplatků se nám
podařilo udržet v cenách r. 2007. Vyhláška dále
upravuje povinnost dalšího subjektu, který poskytu-
je službu zprostředkování výběru poplatků, mít
řádně uzavřenou smlouvu s vlastníky nemovitostí či
společenstvím vlastníků.

4. V souvislosti s výše uvedeným tématem si zde
dovolím požádat, abyste věnovali pozornost jak
samotnému třídění odpadu, tak jeho úspornému
ukládání do určených kontejnerů, aby byl řádně
vyplněn jejich celý obsah. Upozorňuji též na sku-
tečnost, že pokud je obsah tříděného odpadu zne-
hodnocen jiným druhem odpadků, obec neobdrží
zpětně částku za odpad tříděný, ale naopak ještě
zbytečně zaplatí za likvidaci tohoto kontejneru jako
za kontejner s komunálním odpadem.

5. Velice mne zaujala praxe z některých obcí 
a pražských městských částí, které si vytvořily
databanku kontaktů na své občany, kteří poskytují
svojí účast v hodnotících komisích při výběrových
řízeních na investiční akce a dodávky služeb.
Tento postup přispívá k transparentnosti a objekti-
vitě. Ve snaze zavést podobný postup i v naší
obci, dovoluji si vás proto oslovit i já.  Kdo bude
mít zájem o členství ve výběrových komisích,
obraťte se prosím, s důvěrou o podrobnější infor-
mace na tajemnici obecního úřadu paní Mgr. Prob-
stovou.

6. Vešel v platnost důležitý dokument upravující
zásady pro nakládání s finančními prostředky
obce: Vnitřní směrnice o postupu při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Více informací
o dokumentu získáte na následujících stránkách 
v článku zastupitele N. Dostála   

Alena Šedivá
starostka 

Usnesení ze 9. veřejného zase-
dání zastupitelstva obce Vestec
ze dne 20. 12. 2007

Zastupitelstvo obce rozhodlo takto:

Bod 1. 
Zastupitelé schválili jako ověřovatele zápisu  p. Edu-
arda Jarolímka a p. Norberta Dostála.



Vestecké listy únor 2008

4

Bod 2.
Kontrola usnesení se vzhledem ke krátkému termínu
mezi zasedáními zastupitelstva obce překládá na
nejbližší zasedání.

Bod 3.
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením regulační-
ho plánu č. 1, 2, 3 v katastru obce Vestec. Zastupi-
telstvo obce souhlasí s pořízením změny č. 4 územ-
ního plánu sídelního útvaru Vestec.

Bod 4.
Zastupitelstvo  obce souhlasí s rozpočtovým opatře-
ním číslo 6.

Bod 5.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizori-
um v souladu s § 44 zák. č.128/2000 Sb. a v soula-
du s § 13 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů na období od 1.1. 2008
do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2008,
který se předpokládá do 31.1. 2008. Při čerpání
výdajů na 1. měsíc v době rozpočtového provizoria
se vychází z 1/12 celkového rozpočtu obce 
v r. 2007. Rozpočtové příjmy jsou 18. 421 848,-Kč -
z toho 1/12 činí 1. 535 154,-Kč a rozpočtové výdaje
jsou 16. 799 882,-Kč - z toho 1/12 činí 1. 399 990,-Kč.
Od uvedených sum je odečteno 10. 100 000,-Kč.
V době platnosti rozpočtového provizoria nebude
obec Vestec zahajovat nové investiční akce. Roz-
počtové příjmy a výdaje uskutečněné v době 
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 
rozpočtu pro rok 2008 po jeho schválení zastupitel-
stvem obce.

Bod 6.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku obce Vestec
č. 3/2007 o místních poplatcích ze psů.

Bod 7.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku obce Vestec
č. 4/2007 včetně přílohy č. 1 o systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů a o poplatcích za komu-
nální odpad s tím, že bude doplněn článek 4 v bodě
2, že plátcem poplatku je i správce, který se spole-
čenstvím vlastníků, případně jednotlivými vlastníky
bude mít uzavřenou řádnou smlouvu.

Bod 8.
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici 
č. 1/2007 o postupu při zadávání veřejných zakázek
„malého rozsahu“ obce Vestec.

Bod 9. 
Na základě zápisu z dílčího přezkoumání hospoda-
ření obce Vestec dne 22. -  23.11. 2007 dle zák. 
č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů došlo 
k porušení ustanovení § 77 odst. 2 zák. č. 128/2000
Sb. o obcích, a proto zastupitelstvo obce schvaluje
návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva od
6.11. 2006 ve stanovené výši.

Bod 10.
Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením peněžního
daru pro jednotlivé členy komisí nebo výborů ve výši
1000,-Kč na jednoho člena komise nebo výboru, při-
čemž předseda komise nebo výboru bude mít pra-
vomoc odpovídající částku mezi členy komise nebo
výboru přerozdělit. Toto platí pro kalendářní rok 2007.

Bod 11.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis paní
Zemanové.

Bod 12.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí jmenování
členů hlavní inventarizační komise pro inventarizaci
majetku, závazků a pohledávek za rok 2007 ve slo-
žení: Předseda:  Ing. Koc,  členové: p. Janata, 
p. Kupříková, p. Žežulíková, p. Ženožičková a jme-
nování členů škodní komise ve složení: předseda
Mgr. Probstová,  sl. Janatová a p. Šimeček

Ve Vestci 21.12. 2007

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Vestec
se koná v pondělí 28. ledna 2008 od 18 hod. v zase-
dací místnosti Obecního úřadu.  

Směrnice o veřejných zakázkách
malého rozsahu

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se
konalo dne 20.12.2007, byl zastupiteli jednomyslně
schválen návrh směrnice o zadávání zakázek malé-
ho rozsahu s nabytím účinnosti  od 1.1.2008. Tato
směrnice upravuje postup obce Vestec při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, to znamená 
u veřejných zakázek na stavební práce do výše 
6 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty a u veřejných
zakázek na služby nebo veřejných zakázek na
dodávky  do výše 2 mil. Kč bez daně z přidané hod-
noty. V případě veřejných zakázek takto limitova-w
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ných, hovoří platný zákon č. 137/2006 Sb. o veřej-
ných zakázkách, že zadavatel, v tomto případě
obec Vestec, je povinen při postupu podle tohoto
zákona  dodržovat zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace. Prakticky to zna-
mená, že je dostačující zadání veřejné zakázky
malého rozsahu odsouhlasit na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.

Důvody, které vedly ke vzniku směrnice spočívají  ve
zprůhlednění zadávání veřejných zakázek, v maxi-
mální míře omezení prostoru pro podjatost a uplat-
ňování osobních zájmů při volbě dodavatele, ve
vytvoření konkurenčního prostředí vedoucího 
k objektivnímu stanovení ceny za zakázku a možnost
výběru realizátora zakázky dle kritérií stanovených
zadavatelem. Současně  je tímto naplněn jeden 
z bodů volebního programu kandidátů za sdružení
Vestec náš domov.

Podkladem pro vytvoření směrnice byly dnes již
neplatné zákony č. 199/1994 Sb., č. 40/2004 Sb. 
a je nahrazující zák. č.137/2006 Sb.. Vzhledem 
k tomu, že se připravuje novelizace současného záko-
na o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb.,
a dá se předpokládat, že budou upraveny limity pro
veřejné zakázky malého rozsahu, potom bude nutné
směrnici ve smyslu nového zákona upravit.

Přílohami směrnice jsou vzory protokolu o otevírání
obálek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
dva vzorové typy smlouvy o dílo včetně obchodních
podmínek. Směrnice v plném znění bude zveřejněna
na webových stránkách obce Vestec.

Vzhledem k tomu, že směrnice byla ve své podstatě
připravena k projednání v zastupitelstvu obce již 
v měsíci březnu předchozího roku a následně
docházelo pouze k úpravám dílčích limitů a malým
obsahovým změnám, převážná část veřejných zaká-
zek, které byly v loňském roce zadány obcí, se již
realizovala v souladu s připravovanou směrnicí.

Norbert Dostál

Obecně závazná vyhláška obce
Vestec č. 4/2007

o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Vestec v souladu u ustanovením
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v souladu
s § 17 odst. 2 a § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, schválilo
na svém veřejném zasedání dne 20.12.2007 a vydá-
vá  tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška zavádí systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce
Vestec. Současně tato vyhláška stanoví výši a způ-
sob vybírání poplatku za komunální odpad. Tato
vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby,
které mají na území obce trvalý pobyt nebo vlastní
nemovitost a nebo se na území obce zdržují a  při
jejichž činnosti vzniká komunální odpad.
(2) Pojmy používané v této vyhlášce se řídí zejména
§ 3 a 4  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve
znění pozdějších předpisů  a  zákonem č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů:
Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na
území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických osob nebo 
u fyzických osob oprávněných k podnikání.
Shromažďování odpadů - krátkodobé soustře-
ďování odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpady, vždy v  nádobě nebo v pytli označeném
logem oprávněné osoby.
Oprávněná osoba - každá osoba, která je opráv-
něná k nakládání s odpady podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních
předpisů.

Čl. 2
Systém nakládání s komunálními odpady
(1) Fyzické osoby produkující odpad na území obce
Vestec jsou povinny tento odpad odděleně shro-
mažďovat, třídit a odkládat na místech k tomu urče-
ných podle této vyhlášky a takto jej předávat k vyu-
žití a odstraňování dle zavedeného systému.

(2) Směsné komunální odpady se shromažďují do
plastových nebo kovových nádob o objemech 70,
110, 120, 240 a 1 100 litrů. Sběr a odstranění takto
shromážděných odpadů provádí pravidelně, mini-
málně 1x týdně, oprávněná osoba určená obcí.         
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(3) Velkoobjemné  komunální odpady se shromaž-
ďuje do velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 až
25 m3, které obec přistaví na předem označená
místa minimálně 2 x ročně. Sběr, přepravu a odstra-
nění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí.
Obec o termínu sběru velkoobjemových komunál-
ních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů infor-
muje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední
desce obce nebo jiným vhodným způsobem.
(4) Nebezpečné složky komunálních odpadů se
shromažďují do speciální sběrny nebezpečných
odpadů, kterou obec přistaví na předem označená
místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a odstra-
nění odpadů zajistí oprávněná osoba určená obcí.
Obec o termínu sběru nebezpečných složek  komu-
nálních odpadů a o umístění sběrných kontejnerů
informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední
desce, ve Vesteckých listech a na webových strán-
kách obce. 
(5) Využitelné složky komunálních odpadů se shro-
mažďují do barevně odlišených odpadových nádob
(modrá - papír, zelené - sklo, žlutá - plasty, žlutá 240
- tetrapack, dřevěné ohrádky - tráva), které jsou
umístěny na veřejných prostranstvích v obci. Sběr 
a využití odpadů z těchto nádob provádí pravidelně,
minimálně však 1x týdně u papíru a plastů a 1x
měsíčně u skla, oprávněná osoba určená obcí. Je
zakázáno vhazovat do odpadových nádob jiné než
využitelné složky komunálních odpadů. 

Čl. 3
Správce poplatku
(1) Obec stanoví poplatek za komunální odpad
vznikající na jejím území. Poplatek je příjmem obce.
Poplatek je využíván výhradně na financování systé-
mu nakládání s komunálním odpadem.
(2) Správu poplatku vykonává obec Vestec (dále jen
"správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
pokud zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 4
Poplatník a plátce poplatku
(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž čin-
nosti vzniká na území obce Vestec komunální
odpad.
(2) Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti i správ-
ce, kde vzniká komunální odpad. Správce bude mít
se společenstvím vlastníků, případně s jinými vlast-
níky nemovitosti uzavřenou řádnou smlouvu. Jde-li 
o budovu, ve které podle zákona vzniklo společen-

ství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství.
Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 
(3) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo
ve správné výši, podle zákona oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří
poplatek platebním výměrem.

Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje
podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
v kalendářním roce vynaložených na systém naklá-
dání s komunálními odpady.
(2) Výše poplatku se určuje podle počtu a objemu
nádob určených ke shromažďování směsných
komunálních odpadů v jednotlivých nemovitostech.
(3) Výše poplatku je stanovena přílohou, která bude
vypracována na základě předpokládaných nákladů a
schválena zastupitelstvem do 31. 12. každého roku.

Čl. 6
Splatnost
(1) Poplatek je splatný správci poplatku jednorázo-
vě nejpozději do 31. 3. kalendářního roku. Poplatek
je splatný bez výzvy správce poplatku plátcem
poplatku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku,
po výše stanoveném termínu splatnosti, je poplatek
splatný v poměrné výši nejpozději do 30 dnů od
vzniku poplatkové povinnosti.
(3) Poplatek je splatný: 
a) v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních
hodinách,
b) složenkou zaslanou plátci poplatku správcem
poplatku, 
c) převodem z bankovního účtu plátce poplatku na
účet správce poplatku s uvedením variabilního sym-
bolu ve tvaru X999, kde X je číslo bytu v bytové jed-
notce a 999 je číslo popisné nemovitosti. Bankovní
účet správce poplatku je veden u České spořitelny
a.s. č. 0388054389/0800.

Čl. 7 
Vymáhání poplatku 
Při vymáhání poplatku se postupuje podle zákona 
č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.

Čl. 8
Sankce
Porušení povinností stanovených v čl. 2 této obecně
závazné vyhlášky bude sankcionováno podle zvlášt-
ního právního předpisu (zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).w
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Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Vestec 
č. 5/2006 ze dne 15. 12.2006 ve znění obecně
závazné vyhlášky obce Vestec č. 5/2006 ze dne 
14. 7. 2007.

Čl. 10
Platnost a účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem jejího vyhláše-
ní a účinnosti uplynutím 15. dne od jejího vyhlášení.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce
obce Vestec č. 4/2007 o systému Shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
a poplatku za komunální odpad

Touto přílohou se stanoví výše poplatku pro rok
2008. Poplatek se účtuje za období  od 1.1.2008 do
31.12.2008

Roční výše poplatku za komunální odpad se stano-
vuje následovně:

Druh a objem sběrné nádoby / Výše poplat-
ku za jednu nádobu a rok:
Nádoba 60 nebo 70 litrů / 1.600,-Kč
Nádoba 110 nebo 120 litrůb (svoz 1x týdně) / 1.900,-Kč
Nádoba 110 nebo 120 litrů (svoz 1x  za 14 dní) /
1.200,- Kč
Nádoba 240 litrů (svoz 1x  týdně) / 3.200,- Kč
Kontejner 1100 litrů  (svoz 2x týdně) / 20.250,-Kč
Pytel 20 ks / 1.100,-Kč
Pytel do 20 ks za 1 ks / 60,-Kč

Poplatek se vypočítá tak, že minimální počet nádob
dle článku 2 odstavce 2 vyhlášky se vynásobí výší
poplatku za jednu nádobu.

Schváleno zastupitelstvem na 9. zasedání ZO Ves-
tec dne 20. 12. 2007.

Obecně závazná vyhláška obce
Vestec o místním poplatku ze psů

Číslo 3/2007 
Zastupitelstvo obce Vestec  se usneslo dne 20.12.
2007 podle ustanovení §84  odst. 2 písm h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů dne 12.2.2004  vydat podle
ustanovení §10 písm. d) tohoto zákona a v souladu

s ustanovením §14 odst. 2 zákona  č. 565/1990Sb.,
o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku.

§ 1

Obsah vyhlášky
Touto vyhláškou se na území obce Vestec zavádí
místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) a stano-
ví konkrétní sazby poplatku, ohlašovací povinnost ke
vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost,
úlevy a osvobození od poplatku a příslušnost k říze-
ní o poplatku.

§ 2

Sazby poplatku
(1) Pokud není v odstavci 2 až 3 uvedeno jinak,
sazby poplatku činí ročně
a) Kč 350,- za jednoho psa
b) Kč 500,- za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele.
(2) Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,-Kč
ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele.
(3) Sazba poplatku za psa určeného a užívaného 
k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická
osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objek-
tu, činí ročně 400,-Kč za jednoho psa a 600,-Kč za
druhého a každého dalšího psa.

§ 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce násle-
dujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za
následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li
poplatková povinnost během roku, za jednotlivé 
i započaté měsíce do konce kalendářního roku se
platí jedna dvanáctina sazby stanovené podle § 2.
(2) Nastala-li skutečnost, která má za následek
zánik povinnosti platit poplatek, přestává se popla-
tek platit uplynutím měsíce, ve kterém k této skuteč-
nosti došlo.

§ 4

Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost
písemně nebo ústně u správce poplatku do 15dnů
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ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za násle-
dek vznik povinnosti platit poplatek, tj. dovršení stáří
psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Do
15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou
skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatní-
kovi evidenční známku.
2) Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají
psa, jenž podle této vyhlášky poplatku nepodléhá.
3) Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník
povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště
(sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo
organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů 
u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní pro-
středky z jeho podnikatelské činnosti.
4) Pokud poplatník nedodrží ohlašovací povinnost,
bude obec postupovat dle zákona č. 565/1990 Sb. 
§ 11 odst. 1.

§ 5

Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to
nejpozději do 31. března každého roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost přede dnem
splatnosti podle odstavce 1, je poplatek stanovený
podle § 3 odst. 1 splatný tak, jak je uvedeno 
v odstavci 1, v ostatních případech, tj. v případě
vzniku poplatkové povinnosti po datu uvedených
splátek, vždy najednou do 15 dnů od jejího vzniku.

§ 6

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku jsou vedle držitelů psů osvoboze-
ných podle zákona osvobozeni i držitelé psů
a) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních 
k tomu určených
b) jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, kon-
zulové z povolání a další osoby, jsou-li státními pří-
slušníky cizích států, požívající podle mezinárodního
práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost
c) služebních sloužících Policii ČR a městské policii
a speciálně vycvičených záchranářských a lavino-
vých psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel
je členem Svazu záchranných brigád
d) převzatých z útulků provozovaných v České
republice po dobu dvou let od převzetí
(2) Úleva z roční sazby poplatku ve výši 350,- Kč
bude na období 2008 a 2009 poskytnuta tomu drži-
teli, který prokáže označení psa mikročipem před
nabytím účinnosti této vyhlášky a současně ho
nechá zanést do databáze obce Vestec. V případě

nově označeného psa mikročipem má na tuto úlevu
nárok poplatník počínaje rokem následujícím po
roce, ve kterém splnil podmínky označení mikroči-
pem a zanesení do databáze obce Vestec. Úleva se
poskytne započtením při plnění poplatkové povin-
nosti. Pokud je výše úlevy vyšší než sazba poplatku,
jedná se v konkrétním případě o úplné osvobození
(3) Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 písm. d)
se postupuje stejně jako při vzniku poplatkové
povinnosti podle § 3 odstavce 1.

§ 7

Řízení o poplatku
Řízení o poplatku vykonává obecní úřad Vestec,
Vestecká 3, 252 42 Vestec

§ 8

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se ust. Čl. 1 písm. a) části první a ust. Čl. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 části druhé Vyhlášky 
č. 2/2004 o místních poplatcích z 16.2. 2004.

§ 9

Platnost a účinnost
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem jejího vyhláše-
ní a účinnosti uplynutím 15. dne od jejího vyhlášení.   

Upozornění obecního úřadu

Při platbě poplatku za odvoz a likvidaci odpadu ban-
kovním převodem u rodinných domů je třeba si
vyzvednout známku na rok 2008 nejpozději do
31.3.2008. Po tomto datu budou vyváženy pouze
řádně označené nádoby s nalepenou novou znám-
kou na víku nádoby (staré známky je třeba z víka
odstranit). Pokud např. při velkém úklidu nestačí
kapacita nádoby, lze na OÚ zakoupit pytle s ozna-
čením Remondis. Jiné pytle, krabice či igelitky nebu-
dou vyváženy. Dále žádáme občany, aby třídili
odpad a udržovali pořádek kolem kontejnerů, popel-
nic, ohrádek a vaků. Aby byly nádoby na tříděný
odpad dostatečně využity, je třeba odpad co nejvíce
stlačovat (plastové lahve) a rozkládat (např.krabice
od nábytku). Opakovaně se stává, že nemohl být
vyvezen tříděný odpad z důvodu, že byl znehodno-
cen vhozenými igelitkami se směsným odpadem.
Tyto nádoby již poté nelze vyvézt jako tříděný
odpad. Obec tak zbytečně přichází o dotace, které
by mohly být využity na jiné potřebné účely.
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Od nového roku budou prováděny kontroly psích
evidenčních známek obecní policií, proto je nutné,
aby psi měli známku na obojku. Při ztrátě či poško-
zení známek je možné v podatelně OÚ vyzvednou
zdarma známku novou. Při zjištění nezaevidovaného
psa může být uložena pokuta dle zákona 
č. 200/1990 Sb. až do výše 10.000,- Kč.

Nelze si nevšimnout, že někteří majitelé psů po
svých miláčcích neuklízí exkrementy. 

S ohledem na starší občany, maminky s kočárky 
a malé děti, které si velmi často donesou „dáreček“
až domů, bude též takové znečištění veřejného pro-
stranství velmi citelně pokutováno.

Obecní úřad

Jak správně třídit odpad
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Z redakční pošty

Omluva redakce

Korekce autora vizualizace mateřské školy v popis-
ku na obálce lednových vesteckých listů. Autorem
vizualizace (studie)  mateřské školy je ateliér Lang
& Špinar nikoli paní Ing. Bára Bucharová (odesíla-
tel vizualizace do redakce).

B.Pašková

Odpověď na dopis zastupitelů  
E. Jarolímka, E. Zíkové, J. Stup-
kové a M. Kowalewského, uve-
řejněného ve VL č. 1

Protože se v tomto uveřejněném dopise ve VL snaží
uvedení zastupitelé u občanů obce Vestec vyvolat
dojem, že se snaží jako jediní hájit zájmy občanů,
jsem nucen v zájmu objektivity sdělit rozhodná
fakta a skutečnosti tak, aby měli občané pohled
také z druhé strany a mohli si tak udělat vlastní,
objektivní úsudek o skutečné situaci.

- v bodě 1) se uvádí, že termín veřejného zase-
dání ZO ve středu od 18. hodin byl nevhodný. Zde
jsem nepochopil argumentačně , v čem nevhod-
nost spočívala. Zákon nezná vhodnost a ani
nevhodnost pro termín zasedání ZO.Možná však se
to následně dozvíme...

- v bodě 2) se uvádí, že byla slíbena tříměsíční
výpovědní lhůta v návrhu veřejnoprávní smlouvy 
s obecní policií Černošice. To se skutečně zakládá
na pravdě, ale je nutno upřesnit, že veřejnoprávní
smlouvu musí odsouhlasit zastupitelstva obcí, mezi
nimiž se tento právní vztah uzavírá. A prostě druhá
strana měla jiný názor, který byl do této veřejno-
právní smlouvy implementován. 
Nelze nic předem předjímat, ale dosavadní krátká
zkušenost s činností MP Černošice na území obce
je velice pozitivní, je vidět a to nejen ve svých slu-
žebních vozidlech, ale i při pochůzkových hlíd-
kách. Jistě si toho občané, kteří to chtějí vidět,
všimli…...

- v bodě 3) je předjímáno, že ostatní zastupitelé
odsouhlasením kupní smlouvy dostávají obec do
nevýhodné situace a velmi vysokého rizika . Nemí-

ním dále komentovat uváděné liché argumenty
uvedených zastupitelů, jejichž obstrukční postup
na tomto zasedání prezentovaný právě dopisem,
na který odpovídám vytvářel předobraz téměř jisté
katastrofy pro obec Vestec. 
Skutečnost je taková, že prostředky za prodej
pozemku byly obci Vestec uhrazeny v souladu 
s uzavřenou kupní smlouvou a předpovídaný
katastrofický scénář se nekonal.
Veškeré potřebné náležitosti byly splněny (pro-
hlášení Rabatu, znalecký posudek atp), neboť
bez jejich splnění by Katastrální úřad pro Prahu
západ nemohl provést zápis do katastru nemovi-
tostí.
Pokud je dále argumentováno neuhrazením nájem-
ného od fy. Rabat ve výši 750 000,- Kč, tak tato
informace také nebyla pravdivá, neboť k uvedené-
mu dni (12.12. 2007 ) se jednalo  o nedoplatek do
194 843,- Kč a je vystavena faktura  ve splatnosti
na uvedenou částku na fu. Rabat. Musí se však jed-
nat o snížení z důvodu uzavření KS dne 17.12.
2007, kdy již Rabat nebyl nájemcem.
Prostředky (cca 28 mil. Kč) budou účelově vázány
na výstavbu  MŠ.

- v bodě 4) je uváděn názor, že cena keřového
patra je neúměrně vysoká. Cena byla stanovena
odborníky v oboru a tak lze s názorem úspěšně
polemizovat. Pokud chceme, aby náves konečně 
k něčemu vypadala i z dlouhodobější perspetivy,
tak to něco stojí. Záležitost není uzavřena .

Protože jako zastupitel obce a místostarosta mám
odpovědnost za řádný chod obce Vestec, považu-
ji za svoji povinnost předložit občanům fakta, která
jsou jednoznačně doložitelná a nepodléhající
jakýmkoliv postranním úmyslům.

Vopálenský

Odpověď na dopis pí. H. Trnkové
a MUDr. E. Zikové

V lednovém vydání Vesteckých listů byly zveřejně-
ny články paní Trnkové a zastupitelky MUDr. Ziko-
vé. V článku paní Trnkové jsou nějaké nejasnosti,
článek paní Zikové se naší rodiny velice dotkl.
Proto bychom si přáli, aby v únorových VL byly zve-
řejněny naše reakce. 

Janatoviw
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1. článek:
Vážená paní Trnková, souhlasím s Vámi, betonové
zábrany u rybníka se mi také nelíbí a do přírody
nepatří. Nejlepší by bylo, aby to u rybníka vypada-
lo jako před rokem 1992, což Vy dobře pamatujete.
Tzn. cestička pro pěší a cyklisty, keře a stromky,
nově by se instalovaly dvě až tři lavičky a koše na
odpadky.

Ptáte se, kdo současné zátarasy vymyslel. Odpo-
věď je jednoduchá: Poručík Řezáč z Policie ČR DI
Praha západ. On stejně jako každý rozumný člověk
nechápal, proč by se mělo jezdit po cestě pro pěší
vedle rybníka, když tam nejsou žádné vjezdy do
domů. Jistě vzal v úvahu i hasiče, kteří mají přístup
k domům z obou přilehlých ulic a o které máte
obavy. Váš nápad zatarasit  cestu řetězem s kolíky
by byl rozumný, pokud by jsme žili v jiné době.
Dnes by řetěz možná vydržel přes den, ale v noci
by určitě zmizel. Napsala jste doslova: "Maminky 
s kočárkem pro dvojčata mají smůlu - tudy nepoje-
dou." Měla by jste vysvětlit, co tomu brání. Kočárky
pro dvojčata se vyrábí v max. šíři 75 cm. Mezera
mezi zátarasy je v jednom případě 112 cm, v dru-
hém 93 cm. Píšete, že na bezpečnost dětí jezdících
na kole se asi zapomnělo. Právě naopak, na ty se
myslelo především. V létě minulého roku na této
cestě málem došlo k tragédii, když auto téměř sra-
zilo mladého cyklistu. Nyní když jsou zátarasy, již 
k tomu nemůže dojít a nejen cyklisté, ale i rodiče 
s kočárky a malé děti jsou v bezpečí.

Vám při procházce okolo rybníka vadí pohled na
zátarasy, mně zase vadí, že se musím vyhýbat
výkalům od psů, a to nejen u rybníka a od jara do
zimy závodním motorkám, které nemají v obytné
zóně ani u rybníka co dělat.

Otakar Janata

2. článek:
Cesta, o které pojednává většina článku paní Ziko-
vé je ve všech dostupných dokumentech vedena
jako cesta pro pěší, z obou stran jsou značky záka-
zu vjezdu, schválené Policíí ČR i odborem dopravy
MÚ Černošice. Jakákoliv diskuze o tom, zda ces-
tou mohou projet tři auta nebo deset je absurdní. 

Našlo se několik občanů, kteří sepsali petici poža-
dující průjezd touto cestou, ale nevědí, že sepsá-
ním petice nemohou změnit územní plán obce,
zřejmě ho ani neznají. Zaráží mě však neomluvitel-

ná neznalost dlouholeté zastupitelky, která tyto
občany podporuje slovy: "Marně projevila většina
občanů bydlících v této lokalitě svůj požadavek na
zachování průjezdnosti této cesty, který obdržela
paní starostka." Zastupitelka Ziková nerespektuje
rozhodnutí Policie ČR i odboru dopravy. Územní
plán obce, zákony a vyhlášky jsou pro ni jen cáry
papíru.

Jinde sepisují občané petice, aby auta a motorky
nesměly jezdit do území zeleně, ve Vestci je tomu
naopak. To je skutečná rarita, kterou paní Ziková
podporuje.

Na veřejné schůzi zastupitelstva 20.12. 2007 jsem
přečetl část dopisu býv. starosty p. Doudy ze 16.5.
2002, kdy sděloval, že v místě cesty bude klidová
zóna. V té době byla paní Ziková místostarostkou.
Na můj dotaz, jak si představovala zabránit vjezdu
autům řekla, že by tam klidně mohla jezdit. Tzn.
mezi lavičkami a hrajícími si dětmi. Je mi jasné, že
rozumný člověk těmto slovům těžko uvěří. Proto
sděluji, že celý průběh schůze byl zvukově snímán.
Ještě podotýkám, že paní Ziková je povoláním dět-
ská lékařka, sama má děti.

Ve volebním programu SNK Vestec, za které paní
Ziková kandidovala, se píše: "Budeme řešit celkové
zklidnění dopravy ve Vestci."  V programovém pro-
hlášení zastupitelstva, které paní Ziková podepsa-
la, je věta: "Obec se bude podílet na zkvalitnění
životního prostředí ve svém okolí." V podání paní
Zikové to znamená, že budou v zóně klidu a po
cestě pro pěší jezdit auta.

Paní Ziková se pozastavuje nad částkou 20 tisíc
Kč, která stála instalace betonu a ptá se, proč se
raději neopravily rozbité komunikace. Přitom ona
byla 8 let místostarostkou, podílela se na výstavbě
nefunkčního multifunkčního hřiště. Místo hřiště,
které stálo hodně přes milion korun, a další peníze
padnou na opravy, se mohly opravit všechny rozbi-
té ulice, o kterých píše a ještě by zbylo na kanali-
zaci u Šátalky, či na jiné věci. To by bylo určitě
přednější než stavba hřiště.

Jeden odstavec věnuje paní Ziková možným sou-
vislostem s přijetím mé dcery na OÚ a mé známos-
ti někoho z vedení obce. Podle zákona bylo výbě-
rové řízení na administrativního(ní) pracovníka(ici)
vyvěšeno na úřední desce 19.4.2007 a sejmuto
5.5.2007. V té době se moje dcera přihlásila tak,
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jako se mohl přihlásit kdokoliv jiný. Zastupitelka
Ziková píše o nějakém inzerátu, buď vůbec nezná
platné zákony nebo záměrně klame veřejnost.
Obvinění paní Zikové ve Vesteckých listech i na
webových stránkách je nestoudná sprostá lež. Je
to bezprecedentní útok na moji rodinu. Zastupitelka
obce, která by měla být pro ostatní vzorem, napa-
dá bez jakýchkoliv důkazů slušné občany.

Otakar Janata

3. článek:
Vážená paní Ziková, protože jste se mě hluboce
dotkla svým příspěvkem v lednových Vesteckých
listech a současně na diskuzním fóru webových
stránek obce co se týká mého přijetí na OÚ, musím
Vám doporučit, aby jste si vyhledala Oznámení 
o veřejné výzvě na funkci samostatný(á) administ-
rativní pracovník(ice), které bylo vyvěšeno a sou-
časně zveřejněno na webových stránkách úřední
desky 19.4. 2007 a je k dispozici pod odkazem
Neaktuální dokumenty, který se nachází v dolní
části webových stránek. To, že ve Vesteckých lis-
tech vyšlo oznámení až v květnovém vydání, je
zcela logické, neboť dubnové vydání již bylo distri-
buováno do schránek. Potom je tedy jasné, že se
někomu  mohlo zdát, že uzávěrka do 4.5. 2007 byl
krátký termín, ale neznamená to přece, že někdo již
byl přijat. Mimochodem zveřejnění inzerátu do Ves-
teckých listů je služba pro občany navíc. 
Pro Vaši informaci: Na pohovoru jsem byla 21.5.
2007 a teprve 30. 5. 2007 mi bylo sděleno býv.
tajemnicí rozhodnutí o přijetí a 4.6. 2007 jsem tepr-
ve nastoupila.

Jak tedy můžete tvrdit, že Oznámení vyšlo pozdě 
a já již byla vybraná? Než něco napíšete, tak si las-
kavě nejdříve celou záležitost ověřte. Vaše počíná-
ní zastupitelky je alarmující a nehorázné, to jste
tedy hluboko klesla....

Markéta Janatová

Informace pro občany

Oznámení

Chovatelé ZO ČSCH Vestec pořádají 15.3. 2008
chovatelský ples v Kulturním domě Jesenice od 20
hod. Hraje skupina Šarm Praha. 

Cena vstupenek 200,-Kč. 
Předprodej od 1. 3. 2008 u p. Libora Drahoše, 
K Lomu 24, Vestec 

ZO ČSCH Vestec

Přehled nápadu trestné činnosti
v k.o. Vestec za období od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2007, řešené
OOP Jílové u Prahy

V uvedeném období bylo v katastru obce Vestec
naší součástí PČR OO Jílové u Prahy evidováno 160
trestných. činů a 43 přestupků.
Co se týče trestných činů, tak se ve 104 případech
se jednalo o vloupání do vozidel, odkud byly odci-
zeny věci, které si zde poškození nechali (noteboo-
ky, mobilní telefony, pracovní aktovky). Dochází 
k tomu zejména, když jdou lidé  nakupovat nebo na
oběd do restaurace, čehož lapkové hned využijí. 
K vloupání do vozidel dochází také v nočních hodi-
nách, kdy se pachatelé zaměřují zejména na autorá-
dia a vestavěné navigace. 
Dále bylo evidováno  5 odcizených vozidel, 5 x vlou-
pání do stavby, 7x pachatelé odcizili Cu okapové
svody. Zájmem zlodějů jsou i kanceláře firem (10 x)
a sklepy obytných budov (15x). V deseti případech
šetříme nejrůznější podvodná jednání.
V přestupkovém řízení byly nejvíce šetřeny drobné
majetkové trestné činnosti,  týkalo se to zejména
odcizení registračních značek vozidel. Blokově na
místě bylo vyřešeno 18 dopravních přestupků .
Tímto bych chtěl také na občany apelovat, aby ve
vozidle nenechávali věci, které by přitahovaly
pachatele a staly se tak proně poměrně jednodu-
chou kořistí.  
Případným zájemcům o práci u Policie ČR rádi
poskytneme informace na tel. čísle 974 882 711.

npor. Bc. Petr Kůstka
zástupce vedoucího oddělení

Oznámení

Zubní pohotovost v Praze 4 - ul. Pacovská 31/869 je
nadále v provozu. Zrušena byla  pouze LSPP. Službu
první pomoci od nového roku zajišťuje  Fakultní Tho-
mayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800,
pavilón B1.
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Výhodou pro pacienty je v případě nutné hospitali-
zace bezprostřední blízkost lůžkových odděleni.

Kontaktní telefon pro dospělé pacienty: 261 082 520  
pro děti : 261 083 783

red.

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 

Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma.
Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo B. 
Nově se zavádí pásmo B. Jedná se o úseky příměstských linek blízkých k hranici Prahy, které zasahu-
jí cca 5 - 7 km do území Prahy. Úseky linek PID zařazených v pásmu B jsou v příloze. Do těchto úseků lze
použít dvoupásmovou přestupní jízdenku za 14 Kč. V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0
započítává samostatně (tedy jako dvě pásma). Je-li pásmo 0 uvedeno samostatně,
započte se jako dvě pásma.
V předplatném se B a 0 počítá jako jedno pásmo a cestující si na doplňkové kupony zapisují
pásmo 0. Tyto kupony pak samozřejmě umožňují i projetí pásma B.

Na území HMP:

Předplatní jízdenky  
Měsíční/30denní občanská 550 Kč Děti od 6 do 15 let
Čtvrtletní/90denní občanská 1 480 Kč Měsíční/30denní 130 Kč
Roční/365denní občanská 4 750 Kč Čtvrtletní/90denní 360 Kč
Studenti od 15 do 26 let Důchodci
Měsíční/30denní 260 Kč Měsíční/30denní 250 Kč
Čtvrtletní/90denní 720 Kč Čtvrtletní/90denní 660

Jízdné pro jednotlivou jízdu 
- na území Prahy se mění jen ceny a u přestupní jízdenky se sjednocuje doba platnosti celodenně na 75 min
(odpadá slabý provoz), princip zůstává
Přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu - plnocenné 26 Kč
přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu  - zvýhodněné 13 Kč
Jízdenka platí 75 min od označení a přestupní v rámci své časové a pásmové platnosti. 
Zvýhodněné jízdné je na území Prahy v pásmech P a 0 poskytováno pro děti od 6 do 15 let,v pásmech P
nebo 0 také pro držitele průkazky PID pro důchodce.
Při zakoupení jízdenky u řidiče autobusu v pásmu P se připočte přirážka ve výši 4 Kč. Cena pak činí 30 Kč
- plnocenná a 17 Kč - zvýhodněná jízdenka. V autobusech příměstských linek se přirážka neuplatňuje.
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Jízdenka s omezenou přestupností - plnocenná 18 Kč
jízdenka s omezenou přestupností - zvýhodněná 9 Kč
V pásmech „P“ (mimo metro) nebo „0 (včetně pásma B)“ platí v povrchové dopravě tato jízdenka 20 minut od
označení a je nepřestupní. Neplatí na lanové dráze na Petřín, na přívozech a na nočních linkách. Ve vlacích
ČD platí pouze na tratích ČD s plnou integrací. Ve vlacích ČD na ni nelze přejet z pásma P do pásma 0.
Neplatí ve vnějších pásmech.
V metru v pásmu „P“ platí tyto jízdenky maximálně pět stanic od označení (stanici označení v to nepočítaje)
s možností přestupu mezi linkami a bez opuštění přepravního prostoru metra. Časová platnost jízdenky je
omezena na max. 30 minut od označení jízdenky. Při přestupu mezi linkami metra se přestupní stanice dvou
linek shodného názvu započtou pouze jedenkrát.

Nové jízdenky „T + R“
Ceny jízdného vydané v souvislosti  s cestami vlaky ČD do Prahy T+R
a) transferová jízdenka mezi nádražími ČD Praha-Nádraží Holešovice až Praha-Hlavní nádraží nebo Praha-
Masarykovo nádraží  (metro: Nádraží Holešovice - Florenc - Hlavní nádraží / Náměstí Republiky; tramvaje:
Nádraží Holešovice - Výstaviště / Dělnická - Strossmayerovo náměstí - Náměstí Republiky - Masarykovo nád-
raží - Jindřišská / Hlavní nádraží).
aa) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou přepravu nebo slevu dle odst. 4., písm. b) 18 Kč
ab) pro dítě od 6 do 15 let 9 Kč
a) jednodenní jízdenka vydaná v den platnosti jízdenky ČD platná od příjezdu vlaku do Prahy do 01.00 h
následujícího dne
ba) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou přepravu nebo slevu dle odst. 4., písm. b) 80 Kč
bb) pro dítě od 6 do 15 let 40 Kč
b) 32hodinová jízdenka vydaná v den platnosti jízdenky ČD platná od 16.00 do 24.00 následujícího dne
ca) pro cestující, nemají-li právo na bezplatnou přepravu nebo slevu dle odst. 4., písm. b) 100 Kč
cb) pro dítě od 6 do 15 let 50 Kč

Vnější pásma PID a jízdné na příměstských linkách:

Předplatní jízdenky - doplňkové kupony
1. Doplňkové kupony PID určené pouze pro použití ve vlacích ČD se od 1.1.2008 ruší. Důvodem zrušení byla
změna cen jízdného na Českých drahách od 9.12.2007, které už nebylo možné sladit s jízdným PID. Cestu-
jící mohou dále využívat doplňkové kupony PID + ČD, kde došlo k minimálním úpravám ceny.
2. Doplňkové kupony PID pro autobusy a vlaky ČD - pásmo 0 a pásmo B se v předplatném počítá jako jedno
pásmo a na kuponu je zapsané jako 0.
Na žádný kupon nelze vyplnit pásmovou platnost P.
Kupon pro jedno pásmo nelze samostatně použít pro pásma 0 nebo B.
Kupon pro dvě pásma nelze samostatně použít pro pásma 0 a B."
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Jízdné pro jednotlivou jízdu
Území Středočeského kraje v okolí Prahy, které je součástí PID je stejným způsobem jako dosud rozděleno do
5 vnějších pásem. Na území Prahy se nově zavádí pásmo B. Je to takové malé dojezdové pásmo.
Zůstává zachována jízdenka nepřestupní, platná pouze ve vnějších pásmech. Chová se stejně jako
původní nepřestupní jízdenka za 8 Kč. Nová cena je 10 Kč; zvýhodněná 5 Kč (je určena pro děti od 6 do 15
let). Jízdenka platí 15 minut od označení nebo vydání řidičem z USV a nelze na ni v žádném případě
přejet do Prahy a to ani do pásma 0 a jeho příhraničních zastávek označených B.

Přestupní jízdenky jsou podle počtu pásem cenově v 6 Kč modulu s tím, že maximální časová platnost
je 210 min. Nově se upravuje i časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu - viz ceník
(cena za lomítkem je určena pro děti od 6 do 15 let (do dne 15. narozenin) a zavádí se jízdenky pro 9
pásem

2 pásma
14 Kč/ 7 Kč 30 min - platí jen ve vn. pásmech nebo pro kombinaci B,1; neplatí v pásmech 0 a P
3 pásma
20 Kč/10 Kč 60 min - platí ve vn. pásmech, nebo v 0,B,1 nebo B,1,2.; neplatí v pásmu P
4 pásma
26 Kč/13 Kč 90 min - platí nebo v 0,B,1,2 nebo B,1,2,3 nebo 1,2,3,4; v Praze platí 75 min
5 pásem

Přejezd z pásma 1 do pásma 0 nebo pásma B
Pro tyto přepravní vztahy dochází k částečné změně. Vzhledem k tomu, že nejnižší jízdné schválené pro
území Prahy je 18 Kč je situace přejezdu z 1. vnějšího pásma nově poněkud komplikovanější. Zavádí se 
v rámci pásma 0 příhraniční zastávky, označované jako příhraniční pásmo B (na zobrazovči času a pásma 
v autobusech 8, vypadá na digitálním zobrazovači stejně jako B a jiné písmeno to neumí zobrazit, proto bylo
vybráno písmeno B. Lze to asociovat z anglického slova border = hranice). Bohužel do úpravy USV se na
jízdenkách bude jako pásmo tisknout skutečně místo B číslice 8. Nelze povolit přejezdy na jízdenky za 14 Kč
do celého pásma 0. Proto bylo vytipováno příhraniční území cca 5 km směrem do Prahy, do kterého je povo-
len dojezd z 1. vnějšího pásma na jízdenku pro jednotlivou jízdu za 14 Kč - tedy jízdy z pásma 1 do B. Do
dalších zastávek, označených pouze jako 0 je nutné použít i pro cesty z pásma 1 jízdenku za 20 Kč. Pokud
na lince není pásmo B zavedeno, je dojezd z pásma 1 za 20 Kč. Z ostatních pásem je v tomto případě (chy-
bějící pásmo B) pásmo 0 počítáno jako 2 pásma. Tam, kde je pásmo B vynecháno, není důvod pro snížení
ceny jízdného na území Prahy (např. 1. zastávka na území Prahy v pásmu 0 se sjíždí s jinými linkami z téže
oblasti, které jsou však na území Prahy vedeny jinou, delší trasou, a které mají pásmo B ukončeno v některé
z předchozích zastávek a stejná zastávka na této lince je již v pásmu 0.
Do Prahy nelze přejet z vnějších pásem na nepřestupní jízdenku za 10 Kč.
Pro cestu do Prahy z 1. vnějšího pásma může použít jízdenku nepřestupní za 10 Kč jen ten cestující, který
má předplatní jízdenku pro Prahu (tedy pásma P a 0 vč. B), protože ten platí opravdu jen vnější pásmo, B už
má placené.

Cesty ve vnějších pásmech a do/z Prahy
Podívejte se do ceníku, kombinace jsou tam vypsané. Je to podobné jako to bylo. Jen z/do Prahy je to  
o 1 pásmo víc. Nemáme už jen 0, ale i pásmo B. Praha je tedy 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní
hodnotu, započítává se dvakrát a pak pásmo 0 a pásmo B. 
V příloze máte křížovou tabulku jízdného pro jednotlivou jízdu. A pak ještě jednu tabulku, má-li cestující před-
platní jízdenku pro Prahu (pásma P a 0(vč.B)).
Pokud na lince není pásmo B zavedeno, je dojezd z pásma 1 za 20 Kč. Z vnějších pásem je v tomto přípa-
dě (chybějící pásmo B) pásmo 0 počítáno jako 2 pásma. Tam, kde je pásmo B vynecháno, není důvod pro
snížení ceny jízdného na území Prahy (např. 1. zastávka na území Prahy v pásmu 0 se sjíždí s jinými linkami
z téže oblasti, které jsou však na území Prahy vedeny jinou, delší trasou, a které mají pásmo B ukončeno 
v některé z předchozích zastávek a stejná zastávka na této lince je již v pásmu 0.
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Výjimky, kterým prosím věnujte maximální pozornost
Tarifní pásma PID navazují v tomto pořadí „P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5“  nebo „5, 4, 3, 2, 1,B, 0, P“. Zařazení stanic
a zastávek do tarifních pásem  je uvedeno v jízdních řádech. 
Při přestupu z/do pásma B přímo do/z pásma P cestující hradí jízdné jako by projel i pásmo 0. Chybí-li v jízd-
ním řádu pásmo nebo pásma z předepsané posloupnosti, musí být pro úhradu potřebného počtu tarifních
pásem započtena i chybějící pásma.

Na vybraných příměstských linkách PID ukončených na území hl. m. Prahy v zastávkách Černý Most, Koby-
lisy, Opatov, Zličín, Nádraží Radotín a Sídliště Radotín jsou pro cestující, kteří cestují z/do vnějších tarifních
pásem do/z těchto zastávek na pražských úsecích těchto linek všechny zastávky zařazeny do tarifního
pásma B. Není-li cestující držitelem platné jízdenky pro pásma P nebo 0 nelze do/z těchto zastávek použít
nepřestupní jízdenky za 10 Kč (5 Kč) pro cesty z/do pásma 1. Pro cestující, kteří nemají předplatní jízdenku
pro Prahu (pásma P a 0 (včetně B)), a pokračují z/do zastávek vyjmenovaných v tomto odstavci do/z pásma
„P“, se území hl. m. Prahy započítává jako 4 tarifní pásma (tj. z 1. pásma musí mít 5pásmovou jízdenku, z 2.
pásma 6pásmovou jízdenku, z 3. pásma 7pásmovou jízdenku, z 4. pásma 8pásmovou jízdenku a z 5. pásma
9pásmovou jízdenku.

a) Černý Most - linky PID č. 346,367 379
b) Kobylisy - linky PID č. 370, 371, 372, 373, 374
c) Opatov - linky PID č. 324, 325, 326, 327, 328, 363, 385, 397
d) Zličín  -  linky PID č. 306, 307, 308, 309, 310, 311, 336, 347, 380, 384
e) Nádraží Radotín -  linka PID č. 313
f) Sídliště Radotín - linka PID č. 315

Na Černém Mostě tato výjimka už existuje několik let. Výjimky tarif komplikují, ale musíme respektovat ceno-
vá rozhodnutí města.

Obdobně, chybí-li na příměstské lince PID pásmo B, je pásmo 0 započteno jako dvě
pásma. Jedná se o linky PID č. 317, 320, 321, 362, 369.

Zpracoval: ROPID, OED 

Inzerce ve Vesteckých listech

Rozměry inzerce:

Barevná inzerce na obálce
Celá strana (A5) - 148 x 210 mm (š x v) + 5 mm na
ořez na každou stranu
1/2 strany - 140 x 100 mm (š x v)

Černobílá inzerce v textové části
Celá strana - 118 x 178 mm (š x v)
1/2 strany - 118 x 88 mm (š x v)

Formát inzerce a ceny

ČB barva
A5 600,- Kč 1 500, - Kč
1/2 A5 300,- Kč 800, - Kč

Podklady k inzerci přijímáme ve standardních gra-
fických formátech (Adobe Illustrator - ai, eps; Adobe
Photoshop - tif, jpg; Adobe Acrobat - pdf) v rozlišení
minimálně 300 dpi.

Inzerci zasílejte spolu s u přesněním o jakou stránku
máte zájem výhradně na e-mail: 
redakce@vestec.cz. 

Barevná inzerce je možná pouze na 2., 3. a posled-
ní straně obálky.
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Rozhovor

Tato rubrika by měla sloužit rozmluvám s lidmi, kteří
ve Vestci bydlí nebo mají k naší obci blízký vztah.
Snažím se, aby výběr účastníků hovorů  byl pestrý, 
a proto návrhy na vhodné osoby můžete posílat do
naší redakce i vy.

Ověnčeni slávou, popularitou, vyzbrojeni bohatými
životními a uměleckými zkušenostmi byli ti, o kterých
jsem psala v minulých číslech. 
Dnes vám nabízím rozhovor s někým, kdo žije tady
mezi námi. Ten, na rozdíl od nich, stojí teprve na
počátku své profesní kariéry.

Hostem dnešní rubriky je Lukáš Jindřich. Sym-
patický, čtyřiadvacetiletý student pedagogické
fakulty, obor hudební výchova, sbormistrovství.

V úvodu mluvím sice o počátcích Vaší
profesní kariéry, ale ve skutečnosti se
musím v čase vrátit řadu let nazpátek.
Dozvěděla jsem se, že když jste  nastoupil
do první třídy staré jesenické školy, upo-
zornila paní učitelka Jeřábková  Vaše rodi-
če, že  nejen krásně zpíváte, ale že máte 
i výborný hudební sluch a doporučila jim,
aby Vás přihlásili do některého pěveckého
sboru.

Ano. I když moji rodiče, ani nikdo z mých příbuzných
výrazné hudební nadání nemá, byli téhož názoru
jako paní učitelka a přihlásili mě do Školy sborového
zpěvu při Bambini di Praga. Přijímací řízení proběh-
lo úspěšně, a tak jsem dvakrát týdně dojížděl  do
Prahy  do krásné školy na Lyčkově náměstí na hodi-
ny sborového zpěvu, hudební nauky, angličtiny a hry
na zobcovou flétnu.  Od devíti let jsem pak školu
navštěvoval denně, protože jsem byl vybrán i do
koncertního oddělení sboru Bambini di Praga.

Koncertní sbor Bambini di Praga tvoří
zhruba 60 členů, z toho 30 členů vyjíždí
pravidelně na turné do zahraničí. Je
známo, že  sbor byl vždy vřele přijat  hlav-
ně uměnímilovnými Japonci.

Japonci jsou velice muzikální, rádi zpívají a jsou
vděčným obecenstvem. Nicméně země vycházející-
ho slunce není jedinou destinací, kam sbor Bambini
di Praga míří. Zájem o vystoupení se prolíná všemi
zeměpisnými pásmy. Tleskali nám diváci v Evropě,

hostovali jsme na černém kontinentě (JAR), ale i za
velkou louží. Od roku 2004, kdy média věnují pozor-
nost kauze  sbormistra Bohumila Kulínského, zájem
Japonska o nás opadl, ale projevila o nás zájem
Jižní Korea.

Trochu jsme odbočili. Musíme se vrátit
zpět do školních let. Po ukončení povinné
školní docházky jste se rozhodl pro státní
konzervatoř. Jak jinak, profesní dráha
byla už nastavena. Podmínkou přijímací-
ho řízení bylo  hrát na jeden nástroj.
Vybral jste si obor - hoboj. Během šestile-
tého studia jste se pak rozhodl pro dirigo-
vání.

Ano. Mým snem je opravdu stát se orchestrálním
dirigentem. Když jsme u toho studia, musím zmínit
profesorku Helenu Sequardtovou, která mě na
zkoušky na konzervatoř připravovala. Nesmírné
zásluhy na mém hudebním vzdělání a vývoji má
také profesor František Kimel a „otec hobojistů” pro-
fesor Vladimír Hanuš, který mě dokázal za tři měsíce
připravit na talentové zkoušky.

Léta Vašich studií ještě neskončila. V sou-
časné době navštěvujete 3. ročník Peda-
gogické fakulty KU. Od roku 2004, kdy
byla veřejnost seznámena s choulostivým
případem sbormistra Bohumila Kulínské-
ho, řídí sbor jeho matka PhDr. Blanka
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Kulínská a Vy působíte jako druhý sbor-
mistr. Dálo by se říct, že něco špatného je
k něčemu dobré.

I tohle pravidlo v životě platí. V průběhu studia jsem
se rozhodl pro dirigováni orchestru. Prvním a neza-
pomenutelným křestem bylo pro mne řízení Pražské
komorní filharmonie při vánočním koncertě  a  poté
řízení Orchestru opery Národního divadla. Je to

paradoxní. Stojíte před  členy orchestru, vedete je, 
a oni  jsou většinou mnohem starší než já.  Neoby-
čejný, výjimečný pocit.

Nedávno jste se se sborem vrátil z Jižní
Koreje. Povězte mi něco o bohatém reper-
toáru Vašeho sboru.

Repertoár jako takový je velmi pestrý. Zahrnuje
skladby vokální polyfonie, klasicismu, písně romanti-
ků, sborovou tvorbu 19. a 20. století, lidové písně
národů celého světa i vánoční koledy Evropy a Ame-
riky zpívané v původních jazycích a samozřejmě
nechybí lidové písně Čech, Moravy a Slovenska.
Program byl vytvořen vlastně ze tří částí. Úvodem
jsme představili klasiky, jako je Mozart, Bizet atd.,
pokračovali jsme  vánočními koledami z různých
zemí a poslední část byla vytvořena z pásma čes-
kých koled, při kterých se nejen zpívá, ale hraje na
flétny a především tančí.   Do tancování bylo zapo-
jeno i publikum, takže jsme měli s tímto programem
obrovský úspěch.

Věřím, že vystoupení je  balzám na duši  
a všechny naše smysly. Vaše budoucí
povolání bude od Vás vyžadovat ještě
hodně pracovního úsilí a času. Jsem
pevně přesvědčena, že  se v hudebním
světě stanete nepřehlédnutým pojmem,
a proto Vám držím palce a fandím vám.

Děkuji za rozhovor.

Blanka Pašková

Pranostiky na únor

• V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med • Na Hromnice o hodinu více • Netrkne-li únor rohem,
šlehne ocasem • Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá • Když větrové na konec února uhodí, moc obilí
se na poli neurodí • Přejdou Hromnice - konec sanice • Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti • Když
v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží • Sněhový únor - sílí úhor • O svatém Petru nastolení je-li
mráz, po 40 dní mu konec není • Teče-li v úterý masopustní voda kolejemi, bude úrodný rok a len.



Milí vestečtí občané,

rádi bychom vám zpřehlednili
kulturní akce, které se konaly
v roce 2007.

1. Karneval pro děti (31. 3. 2007)
- bohatý program s mnoha soutěžemi a tombolou
pobavil nejen děti, ale i jejich rodiče (akci pořádalo
OS Vestecká zvonička v Restauraci U Klimešů).

2. Zájezd do divadla pro seniory (7.4. 2007) 
- naši občané vzhlédli divadelní představení
„Blbec k večeři“ v Divadle bez zábradlí
v Praze.

3. Vítání občánků (21.4. 2007)
- opět jsme přivítali do naší obce ty nejmenší
občánky, kteří obdrželi pamětní plakety 
s kouskem ryzího zlata.

4. Čarodějnice (30. 4. 2007) 
- jako každý rok jsme si mohli u fotbalového
hřiště opéct buřty a zapálit  velkou vatru.
Děti měly možnost zúčastnit se soutěží, za které
byly odměněny bonbónky.

5. Dětský den (2. 6. 2007)
- děti se pobavily představením  kouzelníka 
a uměním „balónkářů“ ( každý si mohl vyrobit
různé postavičky z balónku dle návodu ).
Ohromnou radost přinesl i traktůrek, na kterém 
se mohl každý zájemce s doprovodem povozit.
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6. Staročeské vestecké posvícení (15. 9. 2007) 
- na dětském hřišti na Vestecké ulici nás čekal staročeský
jarmark s tradičními řemeslníky a  staročeskými stánky. Jako
občerstvení byla připravena pečená šunka, guláš, posvícenské
koláčky, točené pivo a limonáda.

7. Vítání občánků (20. 10. 2007) 
- opět jsme přivítali další 
nové občánky.

8. Mikulášská zábava pro děti 
(2. 12. 2007)
- v Kulturním centru v Jesenici 
začala zábava divadélkem (pohádka 
O kůzlátkách) a poté se objevil
Mikuláš, čert a anděl, kteří dětem
předali mikulášskou nadílku.

9. Písničky Karla Hašlera (7. 12. 2007) 
- setkání důchodců  u pořadu Karla 
Šedivého proběhlo v zasedací místnosti
obecního úřadu.

11. Koncert ARCO COLLEGIUM  
(15.12. 2007) 
- předvánoční koncert v zasedací 
místnosti obecního úřadu potěšil 
milovníky vážné hudby.

12. Světélko z Betléma
(23.12. 2007) 
- toto již  6. setkání 
přineslo opět skvělou
vánoční náladu. Byly
oceněny nejlepší 
vánoční výzdoby ve
Vestci, zazpívali jsme 
si koledy a  nakonec
jsme si všichni odnesli
světélko z Betléma 
v lucerničkách domů.

10. Mikulášská zábava 
pro dospělé (8.12. 2007)
- v Restauraci U Klimešů naše
občany pobavila kapela V.A.T. 
a bohatá tombola.

Kulturní komise 
obce Vestec
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