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Volby do Evropského parlamentu ve volebním okrsku Chotýšany
proběhly spořádaně , účast voličů byla 26 %. Přibližně 10 občanů
nebylo připuštěno k volbám, protože se ve volební místnosti
neprokázali průkazem totožnosti. Pro dodržení znění volebního
zákona a pro letošní podzimní volby je nutné tento požadavek
respektovat. Je zajímavé, že ze 100 voličů, žádný nedal svůj hlas
kandidátce č. 2 Křesťanská a demokratická unie- Československá
strana lidová.
Slavnost Božího těla se uskutečnila letos v menším měřítku a to
pouze u dvou oltářů. Omezení průběhu této slavnosti má své důvody
a pravděpodobně tomu bude tak nadále. Je třeba poděkovat panu
Miloši Vyhnalovi za každoroční zajištění potřebného počtů břízek.
Podle sdělení Arcibiskupství
Pražského dochází od 1.7.2009
k organizační změně v duchovní správě Římskokatolické církve. Naše
obec Chotýšany je začleněna do většího farního celku s názvem
Římskokatolická farnost Bystřice u Benešova . To znamená že Pater
Štětina má svého nadřízeného v Pateru Čistém z Bystřice u
Benešova. Nic to nemění na skutečnosti, že bohoslužby
v Chotýšanech bude dále vykonávat P. Štětina.
Na oslavě Dne matek, kterou pořádal Obecní úřad bylo tradičně,
především díky hudebnímu doprovodu, příjemné
posezení
s tanečkem. Pro opakovanou malou účast žen-matek je nutné do
budoucna zvážit formu této oslavy. Oslava Dne matek , kterou
pořádá vedení místní školy za účasti dětí , je početně velmi
navštívená , prostě pro maminky a babičky zajímavá.
Děkuji členům TJ Sokol Chotýšany a jejím příznivcům za uspořádání
zábavného Dětského dne na místním hřišti.
V současné době Obecní úřad řeší tyto stavebně-investiční akce.
Ještě tento měsíc zahájí firma BES s.r.o. Benešov stavební práce na
akci Bezpečná cesta do školy – zastávka Městečko. Smluvní cena
843.323,- Kč. Termín ukončení prací červenec 2009. Na tuto stavbu je
zažádáno o dotaci.Stavba zastávka Toulov je požádáno o stavební
povolení, stavba Chotýšany požádáno o územní povolení. Dále
v Městečku zároveň proběhne stavební akce rekonstrukce silničních
sjezdů se zatrubněním a to ve dvou případech za cca 80.000,- Kč.
Čeká se na dotaci na dodávku a montáž 2 kusů radarů-ukazatelů
okamžité rychlosti na silnici č. II/112 v lokalitě Chotýška. Ukazatelé
rychlosti budou napájeny pomocí solárních panelů. Budou odstraněny
značky nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h. z důvodu snížení
rychlosti na 50 km/h. a dojde k posunu značek Začátek a konec obce
Chotýšany o cca 50 m směrem na Vlašim.
Prostřednictvím ČSOP Vlašim bylo požádáno o zajištění dotace na
akci Revitalizace LBP /levého břehu potoka/ Chotýšanky.
Připravovaná investiční akce Komunikace k průmyslové zóně /
obchvat kolem Chotýšan/ se zastavil. Důvodem jsou nesouhlasná
stanoviska několika majitelů stávajících pozemků k jejich prodeji a
nebo finanční částce, za kterou pozemky Obecní úřad nabízí
vykupovat.

Miroslav Budka

Dne 5. července se dožívá 85. let akademický malíř
OLDŘICH HOLUB, který zasvětil velkou část své
tvorby krajině Podblanicka. U příležitosti tohoto
životního jubilea bude
v Chotýšanech v sále hostince „Na Kopečku“
otevřena

VÝSTAVA OBRAZŮ
Zahájení proběhne v sobotu 4. července 2009
od 17:00 hodin.
Po vernisáži zahraje bigbeatová kapela Jana Holuba –
BOLESTI.
Výstava bude otevřena každý den mimo pondělí od
16:00 hodin až do 19. července 2009 .

____________________________________________

ZE ŠKOLY
Besídka ke dni Matek

.

Jak jsem slavila Den maminek
Začalo to už ve čtvrtek, možná ještě dřív, když jsem
plánovala, zařizovala, počítala a dávala dohromady výlet
do malé vesničky nad Berounkou. A tak jsme tedy po
obědě vyrazili – banda turistů, která čítala 8 dětí a 1
“skorodospěláka”. Naše cesta směřovala přes Prahu a
Beroun na Tetín. Zajímavá byla jízda vláčkem podél
Berounky - děti viděly hrad Karlštejn, pozorovaly krajinu
CHKO Český kras.

Ve středu 6.5.2009 oslavily všechny maminky a
babičky ve škole společně s dětmi. Ty pro ně
připravily pásmo pohádek, básniček a písniček. Po
představení dostaly maminky a babičky malý dárek s
kytičkou a přijaly pozvání k malému občerstvení.
Poděkování patří všem paním učitelkám, které na
přípravě pásma podílely. I mezi nimi jsou mámy,
manželky, které kromě zaměstnání zvládají starosti o V Tetíně nám poskytla ubytování zdejší škola. A tak se
rodinu, studují či vedou zájmové kroužky. A tak i jim školní družina pro nás stala ložnicí, hernou a zároveň i
přejeme VŠECHNO NEJLEPŠÍ.
kuchyní s jídelnou. Z této základny jsme podnikali výpravy
za poznáním. V pátek do Koněpruských jeskyní.
Včeličky
Odpoledne jsme navštívili muzeum v Tetíně a prošli se
K jaru patří včely a tak se v mateřské i základní škole okolím této vesničky, která má bohatou historii. V sobotu
rozeběhly projekty na toto téma. Zpestřením těchto jsme se vydali vláčkem do Srbska a odtud podél řeky
projektů byla beseda s panem Samkem – členem Berounky a potoka Kačák do Svatého Jána pod Skalou.
Českého svazů včelařů z Vlašimi. Poutavě dětem Děti poznávaly a objevovaly krásná zákoutí skal, jeskyní a
vyprávěl o včelách, ukázal jim pomůcky, které při své lomů, ale i flóru a faunu CHKO Český kras. Ve Sv. Jánu
práci používá. Poradil jim, jak se zachovat, když nás přivítala paní ředitelka zdejší pedagogické školy a
potkají na procházce včelí roj nebo jak ošetřit ránu po poutavě malým turistům přiblížila historii tohoto kraje. Po
bodnutí žihadla. Na závěr besedy byla ochutnávka prohlídce kostela, výstavy v ekocentru vedla naše cesta
medu, který pan Samek dětem přinesl.
strmým terénem do Solvayových lomů a na skálu ke křížku
Sv. Ivana odkud byl nádherný výhled do okolí.
Výlet
Ve středu 20.5.2009 se děti z turistického kroužku Pozdní odpoledne vyplňovala příprava teplého jídla. Náš
vydaly na Jemniště, odkud jely s dětmi z DDM jídelníček tvořily většinou polévky a těstoviny. A jak nám
Benešov na výlet po chráněných územích našeho všem chutnalo! Dvakrát denně jsme vařila velkou várnici
kraje. Nejdříve navštívily zámecký park v čaje,. Když jsme po “obědě-večeři” společně umývali
Ratměřicích, kde je paní Hálová seznámila s historií, nádobí, říkala jsem si, že je úplně jedno jestli vařím doma
ale především bohatou flórou. Po té jsme se s dětmi pro pět lidí nebo v Tetíně pro deset. Odpoledne a
přemístili na Zlatodůl v Roudném, tady se děti podvečery vyplňovalo nejen příprava jídla, ale spousta her,
seznámily s těžbou zlata a bohatou faunou i flórou. které jsme spolu hráli. Večer, když si našla chvilku nad
Také našly vzácný druh houby – lanýže. Na závěr hrnkem kávy se ze mne stala ta “hrozná máma”, která se
našeho výletu jsme navštívili kozí farmu v dožadovala chvilky klidu. Byla jsem dětem nejen
Milovanicích. Manželé Kozlovi pozvali děti k “mámou”, která ošetřuje puchýře, odstraňuje přisátá
prohlídce rodinného muzea, kde byly vystaveny klíšťata, ale i ta, která utírala slzičku a utěšovala malou
exponáty věnované životu na vesnici. Přálo nám dušičku, když se zastesklo. Byla jsem tou. která pomáhala
počasí a tak se nám všem na výletě moc líbilo.
překonávat strach z bouřky nebo, když se v noci chce na
záchod a i ti největší hrdinové se najednou báli…
Koncert
V pondělí 25.5.2009 vystoupila ve škole hudební V neděli dopoledne jsme naši základnu uklidili, s Tetínem
skupina z Týnce nad Sázavou. Svým vystoupením jsme se rozloučili a vydali se na cestu domů. Byly to
připomněla dětem éru pop–music od 60.let až po nádherné čtyři dny a s nimi i ta neděle věnovaná
současnost.
maminkám. Já ji slavila s dětmi z turistického kroužku celé
čtyři dny. Tím nejkrásnějším dárkem pro mne byla jejich
Práce pedagogického asistenta
rozzářená kukadla a kytička konvalinek, kterou jsme
Naší školu navštívili pedagogové v čele s paní dostala od jednoho z nich po příjezdu do Benešova –
ředitelkou ze školy v Postupicích. Cílem jejich unavená, ale s velkým pocitem štěstí, že se nám naše
návštěvy bylo seznámit se s náplní práce výprava za poznáním vydařila.
pedagogického asistenta. V červnu navštíví naší školu
pedagogická asistentka ze ZŠ Trhový Štěpánov. V září
tak plánujeme v naší škole setkání pedagogů škol
našeho regionu věnované otázkám pedagogického
Petra – vedoucí kroužku.
asistenta ve výuce.

Zápis 6/ 2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 12.6.2009 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová
Nepřítomni: Václav Pošmurný
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Ilona Syslová
Hosté: p.Mareš, p.Hrstka, p. Kouřil, p.Kouřil.ml

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Žádost o odložení prodeje obecních pozemků 987/2 díl „c“a díl „h“v Městečku, žadatel Mareš J.,
Městečko 21
Smlouva o zřízení věcného břemene-ČEZ Distribuce a.s a obec Chotýšany na pozemek parc.č.368/12
a 1419/1 v osadě Křemení v k.ú. Chotýšany
Žádost Obce Chotýšany, jako zřizovatele ZŠ a MŠ v Chotýšanech, u Ministerstva školství na navýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků ZŠ na 60
Cenová nabídka firmy BES Benešov na rekonstrukci silničních sjezdů se zatrubněním v Městečku
Cenová nabídka na vybudování kanalizace na odvedení vody z meliorací a zpevnění komunikace
v lokalitě u RD manželů Holešovských a Šandových v Chotýšanech
Smlouva o dílo Obec Chotýšany a Vodní zdroje Ekomonitor spol.s r.o. Chrudim – provozování
obecního vodovodu dle platných právních předpisů
Zhodnocení dostatečného množství a četnosti svozů kontejnerů na separovaný odpad
Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 750.000,-Kč
Žádost o odkup obecního pozemku v lokalitě Večerní hvězda – p.Šalát
Žádost o souhlas k rekonstrukci Obalovny Chotýšany
Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Kontrola usnesení
• starostu zajištěním prořezání aleje od pošty ke kostelu – SPLNĚNO
• starostu podáním žádosti o územní rozhodnutí na Chotýšce - SPLNĚNO
• starostu zajištěním cenových nabídek pro realizaci projektu Bezpečné cesty do školy Městečko SPLNĚNO
• starostu zajištěním přepracované projektové dokumentace k Bezpečné cestě na Chotýšce od firmy
Astra projekt - PROBÍHÁ
• starostu podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci programu Fondu
rozvoje obcí a měst v roce 2009 na realizaci projektu Bezpečná cesta do školy – Městečko – bude
řešeno dotací z fondu dopravně bezpečnostních opatření stř. kraje – SPLNĚNO
• starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí
a.s. na pozemku p.č. 1423/1 v k.ú. Chotýšany – SPLNĚNO
• starostu jednáním ve věci koupě pozemků PK č.k.277 a 287 v kat.území Chotýšany od
Pozemkového fondu ČR - PROBÍHÁ
• starostu jednáním ve věci zřízení pracoviště Czech POINT – SPLNĚNO

•
•

•
•

3.

starostu jednáním s firmou BES a zajištěním cenové nabídky na rekonstrukci sjezdů a zatrubnění
v Městečku – SPLNĚNO
starostu zajištěním přepracování cenové nabídky s přiložením zakreslení trasy potrubí na
odvedení vody z komunikace před RD manželů Šandových čp.141 a rod.Holejšovských čp. 96
Chotýšany – SPLNĚNO
starostu uzavřením smlouvy o dílo s ČSOP Vlašim – SPLNĚNO
starostu jednáním s vedením školy ve věci využití půdních prostor ve škole a zadáním řešení
projektové kanceláři – čeká se na vyjádření statika

Žádost o odložení prodeje obecních pozemků 987/2 díl „c“a díl „h“v Městečku, žadatel Mareš J.,
Městečko 21
Pan Mareš žádá aby cesta od obalovny do Městečka byla oficiální, zejména část pod obalovnou, která
vede z části po poli a z části po pozemku firmy BES.
Obecní úřad přezkoumá provedené změny územního plánu, které umožnily vznik stavebních parcel bez
řešení přístupových komunikací. V současné době by dle územního plánu měla z původní komunikace
954/1 v k.ú. Městečko být zóna pro pěší a tudíž by byl zamezen i přístup zemědělské techniky
k pozemkům.
Pan Hrstka žádá, pokud by zde měla nějaká komunikace vzniknout, aby byla řešena od obalovny, nikoliv
přes Městečko.
Pan Hrstka souhlasí s pozastavením prodeje pozemků dokud se situace nevyřeší.

4.

Smlouva o zřízení věcného břemene-ČEZ Distribuce a.s a obec Chotýšany na pozemek parc.č.368/12 a
1419/1 v osadě Křemení v k.ú. Chotýšany
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na pozemku p.č. 368/12
a 1419/1 v k.ú. Chotýšany.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?
SE 0

5.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL

Žádost Obce Chotýšany, jako zřizovatele ZŠ a MŠ v Chotýšanech, u Ministerstva školství na navýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků ZŠ na 60
Tento bod byl z časových důvodů mimořádně projednán dne 3.6.2009 a kopie zápisu bude součástí
tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) navýšení počtu žáků základní školy v ZŠ a MŠ Chotýšany, Chotýšany č.p.49, 257 28 Chotýšany,
okres Benešov u Prahy na počet 60 žáků;
b) podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení nejvyššího povoleného
počtu žáků v základní škole v ZŠ a MŠ Chotýšany, Chotýšany č.p.49, 257 28 Chotýšany, okres Benešov
u Prahy na 60 žáků s účinností od 1.9.2009 .

6.

Cenová nabídka firmy BES Benešov na rekonstrukci silničních sjezdů se zatrubněním v Městečku

7.

Cenová nabídka činí cca 80.000,-Kč.
Cenová nabídka na vybudování kanalizace na odvedení vody z meliorací a zpevnění komunikace
v lokalitě u RD manželů Holešovských a Šandových v Chotýšanech
Jsou zajištěny dvě cenové nabídky od firem BES a Laros Benešov za 250 a 270 tis. Kč.

8.

Smlouva o dílo Obec Chotýšany a Vodní zdroje Ekomonitor spol.s r.o. Chrudim – provozování
obecního vodovodu dle platných právních předpisů
Cenová nabídka na zajištění potřebné dokumentace činí cca 57 tis. Kč. Cena může být navýšena
v případě potřeby zaměření pozemků.
Zastupitelé souhlasí s cenou a uzavřením smlouvy.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Dále firma Bioanalitika CZ s.r.o. Chrudim nabízí odběr a analýzu pitných vod v ceně 14 tis Kč/rok.
Vzhledem k současné ceně, která je cca o 5 tis. Kč vyšší zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy.
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy?
9.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zhodnocení dostatečného množství a četnosti svozů kontejnerů na separovaný odpad
Na základě stížností obyvatel a sledování stavu se ukázalo, že jeden kontejner na plast u prodejny je
málo.
Zastupitelé se dohodli, že situaci vyřeší pronájmem jednoho kontejneru na plast u prodejny a jednoho na
papír v Křemení.
Starosta dále apeluje na občany, aby se nesnažili dávat odpad do již plného kontejneru, ale zkusili i
vzdálenější kontejner, kde není situace taková, a vyřeší se tím i nepořádek vznikající okolo kontejnerů a
je to i levnější řešení.

10.

Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 750.000,-Kč
Vzhledem k dosavadnímu nevyjádření se FÚ Benešov a jeho nadřízených orgánů ve věci odvolání obce
proti platebnímu výměru č.16/2009 na odvod za porušení rozpočtové kázně se zastupitelé rozhodli pro
úhradu vyměřené částky pomocí úvěru. Je to z důvodu vysokého úroku z dlužné částky.
Otázka: Kdo je pro uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 750.000,-Kč se splatností 3 roky na
financování úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru Finačního úřadu v
Benešově č. 16/2009 ze dne 20.2.2009 s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru budoucími
rozpočtovými příjmy obce?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

11.

Žádost o odkup části obecního pozemku 1003/12 v lokalitě Večerní hvězda – p. Šalát
Zastupitelé nesouhlasí s dělením pozemku dle návrhu p. Šaláta. Pokud by se mělo jednat o prodeji
pozemku, tak jedině za podmínky odkupu celé špičky o výměře cca 636m2 sousedící s pozemkem
1003/1 v k.ú. Chotýšany.

12.

Žádost o souhlas k rekonstrukci Obalovny Chotýšany

Firma BES s.r.o. hodlá vyměnit současnou zastaralou technologii za nové zařízení a žádá zastupitelstvo o
souhlasné stanovisko k tomuto záměru.
Otázka: Kdo je pro ?

13.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé

a) Upozornění pana Mareše na nečinnost paní Šnytové s uvedením pozemku 334/2 do stavu dle dohody ze
7.12.2008
Usnesení č. 6/2009 ze dne 12.6.2009:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ Distribucí a.s. na
pozemku p.č. 368/12 a 1419/1 v k.ú. Chotýšany
b) navýšení počtu žáků základní školy v ZŠ a MŠ Chotýšany, Chotýšany č.p.49, 257 28
Chotýšany, okres Benešov u Prahy na počet 60 žáků;
c) podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení nejvyššího
povoleného počtu žáků v základní škole v ZŠ a MŠ Chotýšany, Chotýšany č.p.49, 257 28
Chotýšany, okres Benešov u Prahy na 60 žáků s účinností od 1.9.2009 .
d) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 750.000,-Kč se splatností 3 roky na
financování úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru
Finačního úřadu v Benešově č. 16/2009 ze dne 20.2.2009 s Českou spořitelnou, a.s. a
zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce
e) uzavření smlouvy o dílo s firmou Ekomonitor spol.s r.o. Chrudim na zajištění potřebné
dokumentace ke kolaudaci vodovodu
f) uzavření smlouvy o dílo s firmou Bioanalitika CZ s.r.o. Chrudim na rozbory pitných vod
g) rekonstrukci Obalovny Chotýšany

2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotýšany a ČEZ
Distribucí a.s. na pozemku p.č. 368/12 a 1419/1 v k.ú. Chotýšany
b) starostu zjištěním potřebné dokumentace k vybudování kanalizace na odvedení vody z
meliorací a zpevnění komunikace v lokalitě u RD manželů Holešovských a Šandových v
Chotýšanech
c) starostu uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 750.000,-Kč se splatností 3 roky
na financování úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru
Finačního úřadu v Benešově č. 16/2009 ze dne 20.2.2009 s Českou spořitelnou, a.s.
d) starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ekomonitor spol.s r.o. Chrudim na zajištění
potřebné dokumentace ke kolaudaci vodovodu
e) starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou Bioanalitika CZ s.r.o. Chrudim na rozbory
pitných vod

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:30 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 24 .6. 2009 od 16:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

OBEC CHOTÝŠANY
Obecně závazná vyhláška obce Chotýšany
č. 1/2009,
O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce chotýšany se na svém zasedání dne 27.2.2009 usneslo
vydat na základě ust. § 10 písm. B), § 84 odst. 2 písm. H) zákona č. 128/2000 sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Mimořádné projednání bodu č. 5

(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a
diskoték , lze provozovat pouze v době:

5. Žádost Obce Chotýšany, jako
A) V pátek, sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu od zřizovatele ZŠ a MŠ v Chotýšanech, u
8:00 hod. Do 03:00 hod. Následujícího dne,
Ministerstva školství na navýšení
B) V ostatní dny od 8:00 hod. Do 24:00 hod.
nejvyššího povoleného počtu žáků ZŠ
(2) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a
na 60.

diskoték, lze provozovat u příležitosti vítání nového roku (dne 31.12.) I po 24:00 hod.
Čl. 2
Oznamovací povinnost

Zastupitelstvo
schvaluje:

obce

Chotýšany

(1) Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 a 2 je povinen oznámit nejméně 7 dnů
před jeho konáním OÚ Chotýšany:
a) Jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu
bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem
právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto
právnickou osobu jedná,
B) Označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně
údaje o jeho počátku a ukončení,

a) navýšení počtu žáků základní školy v ZŠ
a MŠ Chotýšany, Chotýšany č.p.49, 257 28
Chotýšany, okres Benešov u Prahy na počet
60 žáků;

b) podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení – zvýšení
c) Předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
nejvyššího
povoleného
počtu
žáků
d) Počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
v základní škole v ZŠ a MŠ Chotýšany,
e) Údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány Chotýšany č.p.49, 257 28 Chotýšany, okres
veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,
Benešov u Prahy na 60 žáků s účinností od
f) Údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má 1.9.2009 .
podnik konat,
g) Lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li
o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,
Tento bod, který byl dnes mimořádně
h) Způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při projednán bude součástí zápisu ze schůze
pořádání akce 1),
zastupitelstva, která se bude konat dne
i) Způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti 12.6.2009 v usnesení č. 6/2009 ze dne
požární ochrany2),
12.6.2009.
(2) Pořadatel opakujících se podniků je povinen učinit oznámení oú
chotýšany v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku, doplněné o konkrétní
harmonogram pořádaných podniků ve lhůtě nejméně 10 dnů před zahájením jejich
konání.
V Chotýšanech 3.6. 2009
Čl.3
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 15/2000 o ochraně veřejného pořádku .
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. Dnem po dni vyhlášení.
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