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ZÁŘÍ 2000

Přivítání dětí do života
V sobotu 17. èervna 2000 probìhlo
v zasedací místnosti obecního úøadu po
mnoha letech první slavnostní pøivítání
dìtí do ivota naí obce. Vechny ètyøi
pozvané rodiny, kterým se od zaèátku
letoního roku narodilo dìátko, pøily ve
sváteèní náladì. O tom, e obøad byl
opravdu dùstojný, se mùete pøesvìdèit
nejen ze zde uveøejnìného obrázku, ale
i z dalích barevných fotografií, které visí
na nástìnce na chodbì obecního úøadu.

Blahopřání
Dne 22. 9. 2000 se doívá významného
ivotního jubilea  70 rokù  ná váený spoluobèan, který osm rokù stál
v èele obce, pan Bohumil Vlach. K tìmto
kulatým narozeninám mu pøejeme mnoho tìstí, zdraví a spokojenosti. Jeho
ivotní elán a mu vydrí i do dalích
let.
Za obecní zastupitelstvo
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
L

L

L

Slova moudrých
Moudrost je tøeba nejen získávat, ale
i pouívat.

Cicero
Vládnout sám sobì je nejvìtím vladaøským
umìním.
Seneca ml.

ZDARMA

Radnice informuje
 Pod naím obecním úøadem vykonává od 3. 7. 2000 náhradní civilní slubu ná
obèan David Sklenáø. Spoleènì s M. Doleelem se stará o údrbu poøádku na
veøejných prostranstvích obce.
 Obecní rada na základì schváleného územního plánu obce vydala Vyhláku
è. 1/2000 o závazných èástech územního plánu obce Ostopovice, která nabyla
úèinnosti 24. 7. 2000. Vyhláka byla vyvìena po dobu 15 dní na úøední tabuli
OÚ. Vzhledem k její obsanosti (17 stran) není moné uveøejnit kompletní znìní
vyhláky. Ta je pro zájemce k dispozici na obecním úøadì. Èasový horizont územního plánu je cca 15 let a zahrnuje i návrh potenciálních územních rezerv pro
dlouhodobý výhled. K zástavbì rezerv je mono pøistoupit a po vyèerpání návrhových ploch pro výstavbu.
 Vzhledem ji k vyímu zájmu o výstavbu pøedevím v oblasti Padìlky za humny
(nad ulicí Vinohradskou) rozhodlo obecní zastupitelstvo o zpracování urbanistické
studie pro tuto oblast, která by mìla usnadnit budoucí územní øízení. V rámci
zpracování výe zmínìné studie budou svoláni majitelé pozemkù z této lokality.
 Obecní zastupitelé rozhodli o vypracování následujících dokumentù:
 pasportu vodovodu (bude následovat studie)
 studie celkového odkanalizování obce
Tyto materiály budou podkladem pro koncepèní øeení tìchto sítí.
 projektové dokumentace pro ulici Vinohradská (vodovod, kanalizace, komunikace)
Projektová dokumentace bude podkladem pro stavební øízení a následnou realizaci.
 Obecní pozemek na ulici U Dráhy, na kterém jsou umístìny kontejnery na odpad,
je oplocován. V dobì vydání Zpravodaje by hlavní práce mìly být hotové. Plot byl
zámìrnì zvolen deskový, aby pohled na pozemek s kontejnery nehyzdil prostøedí
pøilehlých ulic.
 Na ádost obèanù zveøejòujeme programy, které lze pøijímat z naeho televizního
kabelového rozvodu: ÈT1, ÈT2, NOVA, PRIMA, TV3, STV1, STV2, MARKÍZA,
ORF1, RTL, RTL2, PRO7, VIVA, EUROSPORT, SAT1, CNN
 Podìkování sponzorùm za dary a bezplatné sluby pro obec:
ICB, a.s.  10 000 Kè
p. T. Vlach  oprava traktoru
firma Zapletal  proøez lip okolo kaple
p. L. Dobík  výroba stolièek do kolní kuchynì
firma Klobás, Nebovidy  5 odpadkových koù k zastávkám MHD
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

Upozorňujeme všechny občany na nové telefonní číslo Obecního
úřadu Ostopovice, které platí již od konce srpna: (05) 47 21 13 81
Èeský svaz chovatelù Ostopovice
vás srdeènì zve do areálu zahrádkáøù na ulici U Dráhy na

TRADIČNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
KRÁLÍKÙ, HOLUBÙ, OKRASNÉHO PTACTVA A DRÙBEE
spojenou s klubovou výstavou slepic minorek.
Otevøeno bude v sobotu 16. záøí od 12 do 18 hodin, v nedìli 17. záøí od 8 do 17 hodin
Monost nákupu chovných zvíøat.
Obèerstvení vèetnì oblíbeného burèáku zajitìno. Srdeènì zvou poøadatelé.

Hode bele – hode bodó? TJ Sokol
V nedìli 25. èervna, v tradièním termínu
svátku sv. Jana Køtitele, se u nás
v Ostopovicích konaly hody. Pøes úsilí poøadatelù pøipravit hody tak, aby sám prùbìh dal odpovìï na otazník v nadpisu,
nedopadlo ve tak, jak si pøestavovali. Zradilo poèasí! A i kdy si vude pøáli dé,
mohlo to jetì pár hodin poèkat. V pátek
a v sobotu pøeháòky, v nedìli, kdy vyel
hodový prùvod, pøíval vody letos nevídaný. Donutil poøadatele pøeruit hodový prùvod (s tìkým srdcem) a pokraèovat
v sokolovnì. Mrzí to o to víc, e bylo
vechno pøipraveno k poøádání hodù na
høiti pod májó.
Ale jinak vecka èes. Obì hudby, jak
skupina Weget na páteèní pøedhodové, tak
Olovìnka v nedìli, hrály a to cukalo nohama, stárci a stárky byli veselí, jak má
být, a maturitu dospìlosti (tak bylo stárkování v obci vdy chápáno) sloili na jednièku.
Je tøeba podìkovat vem vám, kteøí jste
se na pøípravì a prùbìhu hodù podíleli, a
u jako sponzoøi, nebo jste pomáhali
s pøípravou, stavbou máje atd.
Pár slov k tìm spoluobèanùm, kteøí si moná øíkají Nás se to netýká. Jednou za rok

vichni Vostopovèáci, rodilí nebo pøistìhovalí, nastupujeme pomyslnì v jednom dresu
a hrajeme o èest obce, hrajeme o to udret
si v rámci regionu svou tradici. Vichni
máme zodpovìdnost vùèi tìm nejmením
stárkám a stárkùm, kteøí li v èele prùvodu a
jejich dìtské oèi záøily nadením. Udìlejme
vechno pro to, aby a budou vìtí, mohli
obléci kroje a naplno proít celou tu krásnou
hodovou atmosféru i v dobì dospívání. Zvolání Èí só hode  nae! neplatí jen pro stárky, ale pro celou obec. A kadý obèan i
kadá organizace, spolek apod. by se podle svých moností mìli podílet na tom, aby
byly hody taky jeho!
Poøadatelem mladých hodù letos vedle tradièního Sokola byla také obec, která se
spolupodílela nejen na jejich organizaci,
ale také financování. Hody byly opìt (jako
i v minulých letech) prodìlkové, ale díky
sponzorùm nebyl schodek tak veliký (viz
dále).
Hode v roce 2000 ve Vostopovicích pøeci
jen bele  esli bodó na praho pøítího tisícroèa, to vostává votazník 
Za hodový výbor Jaroslav Èervený

Finanční bilance letošních hodů
Pøíjmy celkem:
Z toho hlavní poloky:
 vstupné na hodech
 vstupné na pøedhodové zábavì
 finanèní sponzorské dary
 za rozmarýny pøi zvaní na hody
Výdaje celkem:
Z toho hlavní poloky:
 hudba v nedìli
 hudba na pøedhodové zábavì
 vypùjèení krojù

25 300,8
5
4
7
27

000,000,200,100,700,-

18 500,2 500,4 000,-

Ztráta tedy èinila 2 400 Kè. Na jejím vyrovnání
se rovným dílem podílí Sokol a obecní úøad.
Poøadatelé dìkují následujícím sponzorùm,
kteøí vìnovali jednak finanèní, jednak vìcné
dary: R. Pazourek, L. Horák, J. mídková,
samoobsluha Absolín, prodejna DUO, J. Krajplová, firma Geotest, Autodoprava Skála,
manelé E. a V. Beèkovi, AKB servis M. ilka, M. mídková, D. Rémanová, Ing. L. Andrlová, manelé tìrbovi, F. Polcar, pohostinství U Volejníkù, F. Franc.

V bøeznu t.r. byl na výroèní schùzi místní
TJ Sokol zvolen nový výbor této u nás
nejvìtí organizace. Nastoupila nová generace, která jak vichni sportovní pøíznivci oèekávají, opìt zaktivizuje obèany ke
sportování. Pøedpoklady k tomu mají.
I kdy práce v jakémkoliv výboru je spíe
organizaèní, zkuenosti z aktivní èinnosti
jsou ku prospìchu, zvyují autoritu a jsou
pøíkladem. Výbor má následující sloení:
Pøedsedou je Ing. Jaromír Coufal, nìkdejí vrcholový sportovec v lehlé atletice,
dritel støíbrné medaile z mistrovství republiky v bìhu na 110 m pøekáek, tajemníkem Ing. Lubomír Sekanina, aktivní hráè
stolního tenisu, pokladníkem Ing. David
mídek, aktivní hráè národní házené, èleny výboru Antonín Michálek, aktivní hráè
stolního tenisu, Jaroslav Èervený, døívìjí
hráè a trenér národní házené, Ivo Indra,
aktivní hráè národní házené, a Helena Vlachová, aktivní cvièenka. Novému výboru
je tøeba popøát hodnì úspìchù v rozvíjení
sportovní èinnosti a Viktoru Beèkovi podìkovat za 10 let vedení organizace. Bylo to
sloité období, kdy politické zmìny a generaèní problémy u aktivních sportovcù
silnì tuto organizaci ovlivnily, a pøitom nelze pøehlédnout, e se to nikterak neprojevilo na správì a údrbì nemovitosti. A problémù nebylo málo. Za vechny lze pøipomenout tøeba zhotovení nové opìrné zdi
u høitì, která stála 150 000 Kè.
S pøíchodem podzimu se rozjedou sportovní aktivity. Vedle závodní èinnosti národní házené a stolního tenisu budou pokraèovat ve cvièení dìti, kolní mláde,
eny, pøipravuje se cvièení pro matky
s dìtmi, bude provádìn nábor do dorostu
národní házené a zájemcùm se nabídne
monost hrát floorball, co je nová hra
oblíbená zejména u kolní mládee. Hraje
se s lehkým míèkem. Vichni zájemci
o pohybovou aktivitu jsou vítáni.
Pøi této nabídce monosti vyití je nutno
pøipomenout i potøebu finanèních prostøedkù pro organizaci, a tak budou také vybírány od èlenù pøíspìvky.
Plány to nejsou malé, ale obdobná èinnost
ji tady byla, tak jen je tøeba najít ochotné
aktivisty, kteøí by napomohli jejich naplnìní.
Jar. Trávníèek

Hospodaření s časem – legrace, ale trochu vážně
Studenti obchodní akademie se zabývali otázkou hospodaøení s èasem. Jejich uèitel pouil
ilustrativní pøíklad, který se studentùm urèitì
vryl do pamìti na celý ivot. Vytáhl pìtilitrovou
zavaøovací sklenici se irokým hrdlem a postavil ji pøed studenty na stùl. Pak vyndal jetì
asi tucet kamenù velikosti pìsti a peèlivì je
naskládal jeden po druhém do sklenice. Kdy
byla sklenice plná a po hrdlo a ádný dalí
kámen se do ní ji neveel, zeptal se: Je ta
sklenice plná? a kadý ve tøídì zvolal: Ano.
Uèitel opáèil: Skuteènì? a sáhl pod stùl
a vytáhl sáèek tìrku, který nasypal do sklenice a poøádnì s ní zatøepal. tìrk propadl do

mezer mezi kameny. Zeptal se znova: Je ta
sklenice plná ? Tentokrát tøída pochopila a jeden øekl: Pravdìpodobnì ne. Správnì!
odpovìdìl uèitel a vzal sáèek s pískem
a vmìstnal ho vude do mezer mezi kameny
a tìrkem. Opìt se zeptal: Je ta sklenice
plná? Ne! odpovìdìla tøída. Správnì, øekl
uèitel a vytáhl dbánek vody a naplnil sklenici
a po okraj. Pak se podíval na tøídu a zeptal
se: Co je pointou této ilustrace? Jeden snaivec zvedl ruku a povídá: Pointou je, e bez
ohledu na to, jak plný je vá program, vdycky
se tam jetì vejdou nìjaké dalí vìci, kdy se
opravdu snaíte! Ne, odpovìdìl pøednáejí-

cí, to není pointa. Pravda, kterou nás pøíklad
uèí, je ta, e pokud tam nedáme ty velké kameny jako první, tak u je tam nedostaneme
nikdy. A co jsou ty velké kameny vaeho ivota? Èas, který trávíte se svými milovanými,
vae sny, smysluplné aktivity, uèení nebo vedení druhých? Pamatujte na to, abyste dali dovnitø nejprve tyto dùleité kameny, protoe jinak
je tam u nedáte nikdy.
Zeptejme se kadý sám sebe: Co jsou v mém
ivotì ty velké kameny? Co je v mém ivotì to
nejpodstatnìjí?
Pøevzato z Internetu
a redakènì upraveno

Z receptáře paní Miluše
Zapékaná cuketa
1 cuketa, 2 cibule, 3 rajèata, 200 g
Nivy, 4 strouky èesneku, 1 bílý
jogurt, 2 vejce, bazalka, olivový olej,
pepø, sùl.
Zapékací misku vytøeme olejem a dáváme do ní støídavì oloupané a nakrájené cukety, do zlatova osmaenou cibulku, na koleèka nakrájená
rajèata, postrouhanou nivu a èesnek
 vrstvíme tøeba 3x. Do jogurtu rozmícháme pepø, vejce, sùl, bazalku
a ve tím zalijeme. Peèeme asi
45 minut.
Plnìné suenky BB
1 vanilkový pudink, 4 dl vody, 4 líce
cukru, 1 vanilinový cukr  uvaøíme
pudink a mícháme do zchladnutí.
Pak uleháme 1 kostku Hery, 1 loutek, 4 líce mouèkového cukru, veleháme vychladlý pudink a nakonec
vmícháme sníh z 1 bílku.
Suenky natíráme a klademe na sebe
jednu po druhé (do komínku), potøeme i po vrchu a po stranách, nebo
polijeme èokoládovou polevou a necháme do druhého dne v lednici ztuhnout. Krájíme zeikma na øezy asi
1/2 cm silné. Uvedené mnoství náplnì vystaèí asi na 3 balíèky suenek.

Slova moudrých
Kadý chce být dítìtem tìstìny.
Nikdo otcem.
Tomá Janovic

Vodné a stočné na období 10/2000–9/2001
Na svém zasedání dne 16. 8. 2000 odsouhlasilo obecní zastupitelstvo následující ceny
vodného a stoèného:
Vodné
Stoèné

Domácnosti Podnikatelé
13, Kè
15, Kè
18, Kè
20, Kè

K tìmto niím cenám oproti kalkulaci nákladù pøistoupilo OZ z dùvodu souèasných problémù s vodou.
Kalkulace nákladù (Kè)
1. Vodné  provozní náklady
Skuteèné Pøedpoklád.
v r. 1999
v r. 2000
Provozovatel
187 600
260 000
Analýzy
73 700
65 000
Energie
199 100
162 000
Opravy, údrba
0
230 000
Investice (èást)
217 000
10 000
Celkem
677 400
727 000
r. 1999
Vyrobeno 61 tis. m3
fakturováno 49 tis. m3
(~80 %)
Náklad na 1 m3
dodané vody
13,82
Dotace obce na 1 m3
dodané vody
0,82
Dotace obce celkem
(49 tis. m3)
40 180

r. 2000

14,84
1,84
90 160

r. 2000
22,49
4,49
193 070

3. Investice obce
do vodovodní a kanalizaèní sítì (nezapoèítané do cen vodného a stoèného)
VODA
r. 1999
r. 2000
Vodovod na ul.
B. Nìmcové
628 000
Nový vrt
500 000
Celkem
628 000
500 000
KANALIZACE
Splátky úvìru
na kanalizaci
1 114 000 1 114 000
Úroky z úvìrù
308 000
112
Celkem
1 422 000 1 114 112
Vypracovaly: L. Andrlová,
H. Vlachová, M. Jelínková
L

2. Stoèné  provozní náklady
Skuteèné Pøedpoklád.
v r. 1999
v r. 2000
Provozovatel
42 400
127 200
Likvidace odpadu
40 000
40 000
Platba BVaK
591 000
550 000
Opravy, údrba
168 000
150 000
Investice
118 000
100 000
Celkem
959 400
967 200

Koutek pro děti

r. 1999
Fakturováno 43 tis. m3
Náklad na 1 m3
odvedené vody
22,30
Dotace obce na 1 m3
odvedené vody
4,30
Dotace obce celkem
(43 tis. m3)
184 900

L

L

Stromy v našem obecním lese
V naem obecním lese
je hojnì zastoupena
døevina trnovník akát.
Tato døevina pochází ze
Severní Ameriky a dovezl
ji údajnì jistý pan J. Robin
z Francie, po nìm dostala
své botanické jméno (Robinia
pseudoacacia).
Trnovník akát je døevina velmi pøizpùsobivá, která roste vude, rychle
zakoøení a není k vyplevelení. Na jeho kvìtech si libují vèely (akátový med), jeho lichozpeøené listy miluje srnèí zvìø a zajíci. Má
ostrou strukturu kùry a vìtvièky s trny. Akátové døevo je tvrdé a tìké, proèe ho vyuívá
øada øemeslníkù  døevomodeláøi, koláøi, nástrojaøi aj. Jeliko se dá letit, bylo vyuíváno
i k intarzii  vykládání døevìného nábytku.
Akát silnì vysává pùdu, kterou neobohacuje
humusem, a tím ji patnì chrání. Bývá to a
neplodný suchopár. Sám navíc jetì hostí nìkteré kùdce rostlinstva. Akátu se lze jen tìko zbavit. Aè tvrdì vysekán, znovu se omladí
a na jaøe rozvìsí penízkovité listy a vonné
hrozny kvìtù s nektarem pro vèely. V hnìdých
luscích pøezimují ledvinkovitá zrna, na jaøe lusk
praskne, aby mohl vzniknout nový porost, pøekotnì se hlásící k ivotu.
Frantiek Franc

L

L

L

Nedbalost

Vylutìní z minulého èísla:
Jasnì, protoe
ÈERT VÍ, CO DO TOHO DALI.
Pøipravila R. vihálková

Ji delí dobu není hezký pohled na
ohoøelé stromy pøed domem è. 15 na
ulici Na Rybníèku. Vzhledem k tomu, e
obec nemá pravomoc k povolení skácení tìchto stromù, bylo nutné poádat
referát ivotního prostøedí OkÚ o vydání povolení k asanaci tìchto stromù.
Bylo nám vak sdìleno, e tyto stromy
lze skácet a v dobì vegetaèního klidu.
K ohoøení stromu dolo hrubou nedbalostí naich spoluobèanù.
Komise ivotního prostøedí
a veøejného poøádku

Informace pro občany při podání žádosti
o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
Na základì zákona è. 328/1999 Sb. o obèanských prùkazech (dále jen OP) a zákona è.
329/1999 Sb. o cestovních dokladech (dále jen
CP) obèané od 1. 7. 2000 podávají ádost
o nový obèanský prùkaz a cestovní pas na
Okresním úøadì Brno-venkov, Moravské námìstí 6, 1. patro, nebo na obecním úøadì povìøeném vedením matrik  pro obec Ostopovice je
to Matrika Troubsko  a to v úøedních dnech
pondìlí a støeda od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hod.
ádost musí být vyplnìna èitelnì, hùlkovým písmem, bez krtání a nesmí se pøekládat. Fotografie o rozmìru 35 x 45 mm musí odpovídat souèasné podobì obèana. K podání ádosti i k pøevzetí
OP nebo CP se dritel dostaví osobnì.
Obèanské prùkazy
1. Vydání OP pøi skonèení platnosti
Obèan pøedkládá:
a) vyplnìnou ádost
b) dosavadní obèanský prùkaz
c) 2 ks fotografie
2. Vydání prvního OP
Za obèana mladího 15 let ádá o vydání OP
jeho zákonný zástupce nejdøíve 60 dnù pøed
dovrením 15 let vìku tohoto obèana, nejpozdìji v den dovrení 15 let vìku.
Obèan pøedkládá:
a) vyplnìnou ádost
b) originál rodného listu
c) 2 ks fotografie
d) potvrzení o trvalém pobytu
e) doklad o státním obèanství
 osvìdèení o státním obèanství, které vydává
Matrika OkÚ Brno-venkov, Moravské nám. 6
(pøedkládá se originál rodného listu a oddací
list nebo rodné listy rodièù, správní poplatek
èiní 100 Kè), nebo Matrika Troubsko
 nebo platný cestovní pas
3. Vydání OP pøi ztrátì, odcizení nebo znièení
Oznámení o ztrátì, odcizení nebo znièení OP
pøijímá kadý obecní úøad povìøený vedením
matrik  Matrika Troubsko. Obecní úøad vystaví
potvrzení o OP. Oznámení o odcizení OP pøijímá rovnì Policie Èeské republiky (§ 16, odst.
5 zák. è. 328/1999 Sb.). Potvrzení o OP pøi ohláení ztráty, odcizení, pokození nebo znièení
OP, pøi zadrení neplatného OP má platnost 2
mìsíce (§ 9, odst. 1, písm. a) a b) zák. è.
328/1999 Sb.).
Obèan pøedkládá:
a) vyplnìnou ádost
b) 2 ks fotografie
c) originál rodného listu
d) doklad o rodném èísle, jestlie není uvedeno
na jiném pøedkládaném dokladu
e) potvrzení o bydliti
f) pøípadnì dalí doklady osvìdèující skuteènosti
zapisované do OP (napø. oddací list, rozsudek o rozvodu, atd.)

údajù  titul, zapsání dìtí nebo údajù o manelovi)
6. Doba platnosti dosavadních OP
 obèanské prùkazy vydané do 30. dubna
1993, v nich není vyznaèeno státní obèanství, pozbývají platnosti dnem 31. 12. 2001
 obèanské prùkazy bez strojovì èitelných údajù, které budou vydány do 31. 12. 2001, pozbývají platnosti dnem 31. 12. 2005
 obèanské prùkazy vydané pøed 1. 7. 2000
platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle vak
do 31. 12. 2005.
Cestovní pasy
1. Vydání CP osobám nad 18 let vìku
Obèan pøedkládá:
a) vyplnìnou ádost
b) 2 ks fotografie
c) platný OP a rodné listy dìtí, které mají být
zapsány do CP rodièù
d) obèan je povinen odevzdat neplatný CP
2. Vydání CP osobám od 15 do 18 let vìku
Obèan pøedkládá:
a) vyplnìnou ádost
b) 2 ks fotografie
c) platný OP, rodný list
d) souhlas jednoho zákonného zástupce, který se
prokáe platným OP a ádost podepíe pøed
pracovnicí OÚ (byl-li nezletilý svìøen do pìstounské péèe, je vyadován souhlas rodièe)
3. Vydání CP osobám do 15 let vìku
Za obèana mladího 15 let podává ádost zákonný zástupce, který prokáe svou totonost
platným OP a pøedkládá:
a) vyplnìnou ádost
b) 2 ks fotografie
c) rodný list dítìte
d) doklad o státním obèanství dítìte nebo oddací list rodièù dítìte, popø. rodné listy rodièù
dítìte
e) k pøevzetí CP se dostaví zákonný zástupce

4. Správní poplatky
Správní poplatky se hradí v hotovosti pøi podání
ádosti o CP.
ádá-li obèan o vydání CP do 3 dnù nebo do
24 hodin, musí být ádost podána na OkÚ
Brno-venkov, Moravské námìstí 6, 1. patro.
5. Doba platnosti CP
Od 1. 7. 2000 budou okresní úøady vydávat CP
bez strojovì èitelné zóny s dobou platnosti na
5 let, vèetnì dìtí.
Poádá-li obèan o vydání CP v kratí lhùtì do
3 dnù nebo 24 hodin, vydá se mu CP bez strojovì èitelné zóny s dobou platnosti na 1 rok se
zvýeným správním poplatkem.
Dále od 1. 7. 2000 vstoupil v platnost zákon
è. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel.
Pøi pøihlaování osob k trvalému pobytu dochází
k tìmto zmìnám:
 obèané starí 15 let jsou povinni pøi zmìnì
pobytu zaplatit poplatek ve výi 50 Kè
 obèan musí pøedloit:
a) doklad o vlastnictví bytu nebo objektu (rozumí se výpis z katastru nemovitostí  platí 3 mìsíce od vydání)
b) doklad o oprávnìní uívat byt (nájemní
smlouva, podnájemní smlouva, dohoda
o ubytování)
c) úøednì ovìøené písemné potvrzení oprávnìné osoby o souhlasu s ohláením zmìny trvalého pobytu (nemusí být, pokud
oprávnìná osoba potvrdí souhlas pøed
pracovnicí ohlaovny).
Od 1. 7. 2000 jsou zrueny pøechodné pobyty
obèanù, a to i ty, jejich platnost by jinak trvala.
Poskytování osobních údajù z informaèního
systému:
Podle tohoto zákona nelze poskytovat obèanùm
jakékoliv údaje o jiných osobách, na písemnou
ádost lze sdìlit pouze údaje o vlastní osobì.
Administrativní pracovnice OÚ

Výklenek
a podloubí
Ukončení seriálu
Hledejte místa v obci.
V souèasné dobì ojedinìlý
fasádní prvek, zasklený výklenek pro soku, má ostopovický dùm Bartákových na
ulici Boeny Nìmcové. Dùm
patøí mezi nejstarí v obci. Architektonicky zajímavá je i dvorní èást, která má dvì na
sebe kolmé stìny s podloubím. Souèástí objektu je i sklep, jen byl kdysi vykopán hluboko do útrob protìjího kopce. Konec je prý nìkde pod Vinohradskou ulicí.
du

4. Vydání OP pøi zmìnì nebo doplnìní nìkterého údaje
Je-li dùvodem pro vydání nového OP zmìna
nebo doplnìní nìkterého údaje zapisovaného
do OP, je obèan povinen pøedloit doklad o této
zmìnì.
5. Správní poplatky
 správní poplatek se vybírá za vydání OP náhradou za platný OP na ádost obèana v jeho
osobním zájmu ve výi 100 Kè
 za zmìnu nebo doplnìní jiných ne základních údajù v OP se vybírá správní poplatek
ve výi 25 Kè (jedná se o zápis nepovinných
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