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RÚIAN
Veřejná správa v ČR naostro spustí systém 4 základních registrů 1. 7. 2012. Jeden z nich,
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, bude volně přístupný veřejnosti, podobně
jako je dnes informační systém katastru nemovitostí (nahlížení do KN). Pro obec, obecní
úřad a občany z toho vyplývají níže uvedené povinnosti.
Zastupitelstvo musí nejprve upřesnit průběh ulic v Dymokurech, případně přidělit nové
názvy. Na základě tohoto rozhodnutí obecní úřad zapíše vznik nebo změnu ulice do RÚIAN.
Bohužel se přitom některým občanům změní adresní místo. Obecní úřad vyzve dotyčné
osoby, aby si vyměnily bezplatně občanské průkazy. Upřesnění „definiční čáry ulic“ budou
zastupitelé schvalovat 23.4.2012.
Jelikož jsou na ulice navázána adresní místa, bude stavební či obecní úřad v RÚIAN
upravovat příslušná adresní místa náležící vybrané ulici. „Definiční body těchto adresních
míst“ se umísťují uvnitř stavebního objektu v místě vchodu z ulice. Jsou důležité pro
záchranáře, hasiče, poštu...). U všech kolaudovaných staveb (domy, garáže nad 25 m2…,
kterým se přiděluje číslo popisné) tyto definiční body zapisuje vždy stavební úřad.
Pokud ale vlastníte stavby uvedené v přiložené tabulce (nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení podle § 103 stavebního zákona), tak upozorňuji, že i tyto stavby podléhají zápisu do
katastru a vy jste povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny, které se jich týkají. Tedy např.
vznik nové stavby (nutno doložit listinami, např. geometrickým plánem) a nové očíslování
budovy, které vám vydá na požádání OÚ Dymokury. Pokud nepožádáte o přidělení
evidenčního čísla a následně o zápis do katastru nemovitostí, nebude stavební objekt zapsán
do RÚIAN ani do katastru nemovitostí. Nemusí se nic dít dlouhá léta. Vy jako vlastník
stavby ale pocítíte důsledky až ve chvíli, kdy budete chtít se stavbou nakládat, např. jej
prodávat. S ohlašováním malých staveb však nemusíte chvátat, neboť zatím nebyl vydán
metodický pokyn k vydávání domovních čísel (čísla popisná a evidenční) od Ministerstva
vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj.
PA
Příklad stavby, které zapisuje do RÚIAN
obecní úřad (nehlásíte je na stavebním úřadu)

Je evidována v katastru
nemovitostí?

Garáž do 25 m2 jako hlavní stavba
Garáž do 25 m2 jako vedlejší stavba
Sklad 17-25 m2 jako vedlejší stavba (v areálu)
Zemědělský objekt 17-70 m2 jako vedlejší stavba
stavby hlavní na jiné parcele

ANO
ANO pokud je na samostatné parcele
ANO pokud je na samostatné parcele
ANO

Má
č.p./
č.ev.?
č.ev.
NE
NE
NE

Zemědělský objekt do 70 m2 jako hlavní stavba
Stavba do 30 m2 na pozemku plnícím funkci lesa
a sloužící k provozu lesních školek či myslivosti
Lesní seník 31-70 m2 jako hlavní stavba
Skleník 17- 40 m2 jako vedlejší stavba

ANO
NE

č.ev.
č.ev.

ANO
ANO pokud je na samostatné parcele

č.ev.
NE

Skleník do 40 m2 jako hlavní stavba

ANO

č.ev.

Nakládání s odpadem
Někteří občané stále odkládají odpad tam, kam nemají nebo např. rozebírají doma
autovraky a jejich nezpeněžitelné díly pohazují po obci nebo je nechávají na svém
pozemku. Tyto občany upozorňuji na možné sankce za chybné nakládání s odpadem
podle zákona o odpadech (§ 66 – 70) a zákona o přestupcích (§ 47 odst. 1 písm. h).
Pokuty za neoprávněný odpad mohou udělovat zejména obecní úřady (OÚ) a Česká
inspekce životního prostředí (ČIŽP). Výše pokut podle přestupku:
Pro fyzické osoby:
OÚ do výše 20 000 Kč za to, že se zbaví se autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené
z registru vozidel v rozporu se zákonem nebo odloží elektrozařízení mimo místa k
tomu určená. Pokutu do výše 50 000 Kč tomu, kdo neoprávněně založí skládku nebo
odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Osoba má povinnost zbavit
se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1
zákona, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí.
ČIŽP uloží pokutu až do výše 1.000.000,-Kč za to, že FO převezme odpad do svého
vlastnictví nebo soustřeďuje odpad na místech, které nejsou zařízeními určenými k
nakládání s odpady nebo tato místa za účelem soustřeďování odpadů pronajímá jiné
osobě.
Pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby:
OÚ může uložit pokutu do výše 300.000,-Kč za využívání systému zavedeného obcí
pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která
nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem.
PA
Dymokurská černá kronika:
V polovině ledna 2012 bylo oznámeno na policii vloupání do rybářské chaty
"U Čudly" na dymokurském koupališti. Pachatel odcizil varnou konvici, větší
škodu způsobil na rozbitém okně.
Počátkem března 2012 bylo oznámeno na policii vloupání do benzinové čerpací
stanice MK Rasla v Dymokurech. Pachatel kromě odcizených věcí poškodil
i vstupní dveře.
V březnu 2012 bylo oznámeno vloupání do kanceláří v ul. Osvobození
v Dymokurech. Kromě škody na majetku pachatel odcizil i další věci.
V březnu 2012 bylo oznámeno vloupání do chalupy v Dymokurech. Pachatel si
odnesl zejména věci, které užije každý chatař a zahrádkář.
Dále dochází zejména v Dymokurech k drobným krádežím uskladněného dřeva,
železa, kabelů. Žádáme tímto spoluobčany, aby svůj majetek zajistili proti odcizení,
jakékoliv poznatky ke shora uvedeným případům hlásili buď přímo na policii či na
Obecní úřad. Nepostačí pouze pachatele vyhnat ze svého pozemku, ale věc skutečně
oznámit, aby byl dle zákona potrestán. Pachatelům přestupkových krádeží, kdy škoda
nepřesáhne 5.000,-Kč hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 15.000,- Kč, dále
viz. §50 zákona o přestupcích. Pachatelům krádeží, kdy je škoda vyšší, či je krádež
provedena vloupáním (tedy překonáním překážky), hrozí trest odnětí svobody až na

dvě léta, dále viz. § 205 odst. 1 trestního zákona.
Seniory či samotně žijící osoby upozorňujeme, že v poslední době dochází k různým
pokusům o umožnění vstupu na jejich pozemek a následně do domu. Toto se děje pod
různými legendami od žádostí o rozměnění peněz, nabídku služeb, prodeje
"kvalitního" levného zboží a další. Podezřelí často mají komplice, kteří během
rozhovoru prohledají dům a následně odjíždějí pryč. Pouhé nabízení služeb či
podomní prodej bez příslušných oprávnění může být klasifikován jako přestupek na
úseku podnikání dle § 24 odst. 1 písm. b) a pachateli hrozí pokuta až do výše
10.000 Kč. Dobrá rada zní: okamžitě ukončit hovor s neznámou osobou, vzít mobilní
telefon, volat na linku 158. Pokud osoba ihned po hovoru odchází, rozhodně se
nebude jednat o slušného člověka.
Další rady, které Vám obec dává:
Pokud jste movitější, využijte kamerové zabezpečení či alarm, často pomáhá
pouhé rozsvícené světlo po celou noc.
Pokud jste chatař, veškeré cennější věci před svým odjezdem uklízejte. Mějte
dohodu se spolehlivým sousedem, který Vám nemovitost bude nepravidelně
kontrolovat. Nechte kontakt na sebe u sousedů, příp. na obecním úřadu.
Všímejte si podezřelých lidí či stojících vozidel a to zejména v noční době.
Pokuste se zapamatovat popis či registrační značku a typ vozidla (pachatelé dnes
už pěšky až na výjimky nechodí!!!).
Uložte si do telefonu telefon na starostu 724181704 či místostarostu 606379217
a volejte kdykoliv, rádi Vám poradí.
Všichni známe tísňovou policejní linku 158 - nebuďme lhostejní k majetku
ostatních, dnes vykradli souseda, zítra mohou mě.
JFK
Odvoz větví
Odvoz větví ze zahrad na spálení za koupaliště je možno v sobotu 21.4.2012 od 9
do 11 h. Větve se spálí v rámci pálení čarodějnic.
Sběr nebezpečného odpadu
Občané mají možnost nebezpečný odpadu odevzdat do přistaveného kontejneru dne
28.4.2012 v areálu letního kina od 9-11 hodin.
Klub důchodců
Klub důchodců v Dymokurech pracuje již druhým rokem. Cílem našeho klubu je žít
aktivní život i v důchodu a nesedět doma. Navštívili jsme naše hory Krkonoše,
Pomezní Boudy, prošli jsme se na Černé Hoře a v Jánských Lázních. V Jizerských
horách jsme vystoupili na Ještěd a navštívili botanickou zahradu v Liberci. Také
jsme se podívali do Prachovských skal a na zámek Hrubá skála. Hodně se nám líbil
zámek Hrádek u Nechanic, kde jsme byli před Vánoci. Před Vánocemi jsme byli
také v Ráby u Pardubic – muzeum perníku.
Hezká byla i vánoční výstava ve Skochovicích. Žili jsme i kulturou. Byli jsme

v divadle v Libici nad Cidlinou na hře „Postel pro anděla“ a v Poděbradech na hře
„Prázdniny snů“. Všechny občany jsme pozvali do místního kostela na vystoupení
školního sboru Dymoholki a o prázdninách na hudební pořad Jany Heryánové –
Ryklové. Byli jsme se podívat ve Skanzenu v Přerově (jak se žilo dříve ) a v Kersku
a na výstavě v Lysé nad Labem na výstavě „Senior Handicap“.
Dělali jsme i něco pro zdraví, pozvali jsme obvodního lékaře MUDr. Doležela,
připravili ukázku produktů „Aloe Vera“. Také jsme 4x navštívili solnou jeskyni
v Poděbradech. Nyní jsme také začali chodit přát našim starším spoluobčanům
k jejich životnímu jubileu.
Rádi bychom pokračovali v započaté práci a doufáme, že se mezi nás zapojí co
nejvíce našich občanů.
Hana Krivdová
MZŠ Dymokury organizuje v pátek 20. dubna 2012 sběr starého papíru. Prosíme
občany, aby starý papír připravili tento den před své domy. Žáci školy provedou svoz
starého papíru po 8.00 hodině.
Sbor dobrovolných hasičů Dymokury zve na pálení čarodejnic, které se koná
30.4.2012 od 18 h na koupališti. Pro čaroděje a čarodějnice jsou přichystány pěkné
ceny a pro ostatní děti a jejich rodiče občerstvení. Pro zábavu Vám bude hrát
skupina Kompromis. K zapálení ohně dojde kolem 19 h.
Rybářský kroužek Dymokurské vydry a MO ČRS Dymokury pořádají dne
20.5.2012 dětské rybářské závody DYMOKURSKÝ MAMLASÁK na Špičce u
koupaliště. Prezentace od 6:30 do 7.15 v klubovně U Čudly. Startovné 50,-Kč, tel.
kontakt 607828212.
MZŠ Dymokury a Obec Dymokury
Dne 19.5.2012 zahájí ve 13:30 akci představení Opočnického divadélka s pohádkou
Sněhurka a sedm trpaslíků, po něm bude školní akademie v tělocvičně, výstupy z
ročního projektu, módní dětská přehlídka, taneční vystoupení, obhajoby
absolventských prací, prezentace spádových obcí, rožnění selete. Večer taneční
zábava na hřišti – hraje DŽEK DŽAK.
Obec Dymokury ve spolupráci s SDH a Klubem důchodců pořádá 6.5.2012
první ročník Pochodu kolem Dymokur. Jsou připraveny 2 trasy – 3km a 8km. Start a
cíl je u obecního úřadu v Dymokurech. Startovné je pro všechny účastníky 10,- Kč.
Prezentace: od 8.00 do 9.00 hod. v OÚ. Ve Svídnici „U Benešů“ možno zakoupit
občerstvení, v cíli obdržíte vuřta k opečení u připraveného ohniště a každého čeká
diplom. Zveme děti, mládež, tatínky a maminky s dětmi, babičky a dědy s vnoučaty.
JKF
Příspěvky, připomínky a náměty do Dymokurského zpravodaje zasílejte písemnou
formou na adresu obec@dymokury.cz nebo odevzdejte na obecním úřadu.
Vychází 6 x ročně pro Obec Dymokury, Svídnice a Černá Hora.
Obec Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089

