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Obecní úřad vás informuje

29.4.2016

1. Koncepce rozvoje obce – prezentace
připomínkovaných hlavních témat a další návrhy

Zveme vás na čtvrtek 5.5. od 17:30 hod.
do školy v Rohli
Přijďte na další setkání s architekty našeho společného prostoru!!! Setkali jsme se
začátkem dubna. Měli jsme jedinečnou možnost zhlédnout rozpracovaná hlavní
témata:
Rohle - centrum, Janoslavice - u OÚ, Nedvězí - "park" v zatáčce
+ společné téma spojnic a cest)
Začátkem května pokračujeme, s vašimi připomínkami a dalšími tématy. Společně
tvoříme náš prostor, přijďte se podívat, názory odborníků a zúčastněných jsou podnětné
a zajímavé. Po roční práci se blížíme k finální verzi, vzhledem k rozsahu zpracování se
bezprostředně dotýká každého z nás. Společně s achitekty se těším na vaši účast.
Připomínám, že rozpracovaná témata můžete vidět na nástěnce v chodbě obecního
úřadu, a na www.obecrohle.cz v sekci Koncepce rozvoje obce - návrhová část. Návrhy
jsou prezentovány v porovnání stávajícího stavu a stavu navrhovaného. Neváhejte a
připomínkujte!!!!
Příklady návrhů úprav ve středu Rohle:
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2.

Volně pobíhající psi a úniky zvířat

Chtěl bych upozornit, že stížnosti na volně pobíhající psy a jiná zvířata (resp. jejich
majitele) se množí. Slovně byli mnozí upozorněni několikrát. Malý právní výklad je tedy
bohužel nezbytný:
Únik zvířete lze vykládat tak, že „se jedná o vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnosti
zvířete jeho chovatelem, kdy chovatel není schopen své zvíře ovládat a určovat jeho
chování. Je věcí chovatele, jak zabezpečí, aby zvíře neuniklo. V případě úniku zvířete
není chovatel přítomen v blízkosti zvířete. Zvíře není pod kontrolou nebo dohledem
chovatele. V důsledku úniku se zvíře stává zvířetem toulavým, kterým se podle zákona
na ochranu zvířat rozumí zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo
dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení,
výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele“ (vyjádření Ministerstva
zemědělství ze dne 04.01.2010, č.j. 231/2010-17210). V tomto případě hrozí riziko
způsobení škody na zdraví nebo na majetku.
Výše uvedené jednání chovatele je možné kvalifikovat jako přestupek/správní delikt dle
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“), konkrétně např. § 27 odst. 2 písm. f, § 27 odst.
3 písm. e), § 27a odst. 3 písm. d) a § 27a odst. 4 písm. e), a lze za něj uložit pokutu do
50.000 Kč. Příslušným k projednání přestupku/správního deliktu je obecní úřad obce s
rozšířenou působností.
Děkujeme občanům naší obce a návštěvníkům za respektování zákona.

3.

KNIHOVNA

Knihovna na obecním úřadě je znovu otevřena. Opět každou středu od 14.00 do 16.00
hod. Během pár dnů bude zapojen počítač se stálým internetovým připojením.
Plánujeme rozšíření nabídky knih a periodik. O nabídce a provozu vás ráda bude
informovat nová paní knihovnice Lenka Chládková. Uvítáme vaše návrhy a nápady,
jakou knihovnu byste si přáli. Nový email do knihovny: knihovnarohle@seznam.cz

Vidět a být viděn!!
Připojujeme malý praktický dárek,
reflexní samonavíjecí pásku.
Hezké jarní dny.

Mgr. Tomáš Michálek
starosta
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