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Z historie Nové Vsi v Horách a Mikulovic
Škola
V letošním roce si připomínáme dvacáté výročí od ukončení
činnosti zdejší školy. Dnes jiţ nelze průkazně doloţit, od kdy
se děti z Nové vsi a Mikulovic začaly poprvé učit číst a psát.
Ve starých zprávách se můţeme dočíst, ţe to bylo přibliţně
kolem roku 1600. Některé prameny uvádí, ţe škola ve zdejší
obci vznikla v roce 1591 a ţe byla druhou nejstarší na
Litvínovsku, a zároveň jedinou školou v této oblasti, vzniklou
před rokem 1600.
První školní světnice (třída), většinou se jednalo o skromně
zařízenou větší místnost, se údajně nacházela v domě vedle
někdejšího domu rychtáře a pozdějšího hostince „U jelena“
(čp.1), později byla na tomto místě postavena dnešní
Sokolovna. Toto staré „školní“ stavení bylo v roce 1767
zbouráno. Jako učitel je v roce 1613 svědecky doloţen Jonas
Rabe.
V roce 1767 postavila obec novou školní budovu (čp. 70), jejíţ
součástí byl i příbytek pro učitele. Škola se nacházela nad
Panským rybníkem (rybníček), naproti Starému kostelu, při
rozcestí mníšecké cesty a obecní silnice. V roce 1856 byl dům
rozšířen a v podkroví byla zřízena ještě jedna místnost. V roce
1939 tento dům vyhořel a nebyl jiţ obnoven. Posledním
majitelem byl Emil Grumptmann. Nedaleko od této školní
budovy byla v roce 1775 postavena druhá dvoutřídní budova
s bytem pro učitele a komorou pro školního pomocníka. Po
dokončení nové (současné) školní budovy v roce 1887 obec
tento dům v r. 1888 prodala.

9. BŘEZNA - OBECNÍ PLES
NOVÁ VES V HORÁCH

Vzhledem k stále se zvětšujícímu počtu školáků byla 25.
května 1873 zřízena v domě Josefa Kaltofena čp. 127 (dnes
stojí na místě tohoto domu penzion Danek) za roční pronájem
100 zlatých třetí třída. V červnu 1874 nařídil Školský úřad
rozšíření školy o třídu čtvrtou. Po dlouhém hledání byla
pronajata místnost v domě H. Grumptmanna čp. 55 a od 1. 1.
1875 zde bylo zahájeno vyučování. V těchto letech
navštěvovalo školu přibliţně 250 aţ 260 dětí.
Od roku 1875 byla: 1. třída v usedlosti J. Kaltofena čp. 127
2. a 4. třída ve školní budově čp. 70 nad
Panským rybníkem
3. třída v domě H Grumptmanna čp. 55
Učitelé.
V roce 1869 byl na zdejší škole řídícím učitelem Josef
Liebscher a pomocným učitelem J. Schindler. 4. března 1871
byl pak jmenován novým řídícím Ferd. Walter z N. Vsi, ve
které se v r. 1837, v domě čp. 37 narodil. Ten musel aţ do
konce školního roku vyučovat 255 školou povinných dětí.
Počátkem školního roku 1871/72 přišel jako druhý učitel W.
Heinrich. Jeho následoval v r. 1874 A. Ulbrich z Mostu,
kterého po několika měsících vystřídal J. Scheithauser. Od
nepaměti zaujímal učitel i místo kostelníka a mnohde hrával
na varhany a vedl kostelní chór (sbor). Nejvyšším nařízením
z 1. října 1870 byl výkon kostelní sluţby učitelům zakázán.
Funkci sbormistra mohl učitel vykonávat dále.
Pokračování příště. J. Pešír, kronikář

1. BŘEZNA - CHINASKI koncert
HORÁCH

INFORMACE OÚ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V únoru si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu těmto jubilantům:

Poplatky za psy:
výše poplatku se nemění,
čili 1. pes = 100,- Kč, 2. a kaţdý = 200,- Kč ročně

Poplatky za odpad:
se neplatí díky darům od firem WindTech a.s., Brno
,Větrné elektrárny Stráţný vrch, a.s. , Brno a fa E.E.
a.s. Litvínov, ze kterých můţe obec uhradit náklady
za odpad, které se pohybují ročně okolo 468 tisíc
korun.

Nezapomeňte uhradit pronájmy
pozemků!

Anna LANDOVÁ (81)
Božena PAVLÍKOVÁ (78)
Danuše KARLOVCOVÁ (73)
Růžena TŮMOVÁ (70)
GRATULUJEME!

Je nám velice líto, že
nás v posledních dnech
navždy opustila paní

HELENA KROBOVÁ
(67)



(jd)

PODĚKOVÁNÍ
Pí. Veselá děkuje jménem všech rodičů
panu Jaroslavu Hesounovi
za rozvoz dětí při sněhové kalamitě,
která byla ve středu 15. 2.
PROGRAM
12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 5. března 2012 od 17.00 hodin
místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová Ves v Horách
Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
Informace místostarosty
Kontrola usnesení
Žádost o pronájem st.p.č. 196/3 v kú Nová Ves v Horách o
výměře 17m2
7. Rozpočtové opatření č. 1 - příspěvek KÚ na činnost místní
správy
8. Schválení odpisového plánu obce na rok 2012
9. Obecní ples – organizační záležitosti
10. Žádost o dotaci v rámci vítězství vesnice roku informace
11. Dlouhodobý pronájem p.p.č. 1367/17 a 894 odsouhlasení
Smlouvy
12. Smlouva o spolupráci s fa VTE Bratrská s.r.o. Litvínov ,
výstavba VE vyplývá ze
schváleného Územního plánu v kú Mníšek, viz us. č. 515 a 570
z roku 2010.
13. Smlouva s fa Kamenec s.r.o. Litvínov , výstavba VE vyplývá
ze schváleného Územního plánu v kú Mníšek , viz us. č. 515 a 570
z roku 2010
14. Smlouva s fa VTE Větrný vrch s.r.o. Litvínov, výstavba VE
vyplývá ze schváleného Územního plánu v kú Mníšek, viz us.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

č. 515 a 570 z roku 2010

15. Výběr z došlých žádostí o pronájem pozemků ze
zveřejněného záměru ze dne 7.2.2012
16. Diskuse
17. Závěr

CVIČENÍ PRO ŽENY

BUĎ FIT

Rády bychom informovaly ženy, které by si s námi
chtěly zacvičit.

Cvičíme každou středu od 17.30 hod
v zasedací místnosti OÚ. Cena zůstává 10,-Kč.
Cvičenky nemusí být členkami Sokola.
Těšíme se na Vás Vlaďka Tondrová

KON TEJNER
bude v roce 2012 přístupný
v těchto dnech
v době 7.00 – 12.00 hodin:
27. 1., 25. 2., 31. 3.,
28. 4., 26. 5., 30. 6.
UPOZORNĚNÍ
Kontejner slouží pouze občanům obce a majitelům
rekreačních objektů, kteří mají řádně uhrazen místní
poplatek za odpad, a to výhradně za účelem uložení
směsného komunálního odpadu, nikoliv odpadu jako
je např. stavební suť, střešní krytiny nebo
nebezpečný odpad! Pro uložení takovéhoto druhu

,

odpadu využijte sběrné dvory (Hora Sv. Kateřiny
Litvínov), popř. si objednejte přistavení vlastního
kontejneru u společnosti Mostecké odpady, s.r.o.

Zeptali jsme se...
Václava Krůty, nového předsedy finačního výboru
Přiblížíte nám ukazatele rozpočtu obce schváleného na rok
2012? Návrh rozpočtu obce byl sestaven dle platné legislativy
ČR a v souladu s rozpočtovým výhledem obce Nová Ves
v Horách na období 2011 – 2014. Obec má současně
schválený strategický plán rozvoje, kde jsou vytyčeny priority
na rozpočtový rok 2012. O plánovaných investičních akcích se
zmiňuji níţe, do rozpočtových výdajů jsou dále zahrnuty
příspěvky a dotace na činnost sdruţení a spolků (TJ Sokol,
Sbor dobrovolných hasičů, Spolek ţen, Horský klub Lesná,
Občanské sdruţení Mníšek, skautský oddíl), výdaje na
kulturní a společenské akce dle schváleného společenského
kalendáře (letní slavnosti, dětský den, stavění máje,
Mikulášská, zájezd pro děti), dotace pro ZŠ v Hoře Svaté
Kateřiny a Euroškolku v Deutschneudorfu, příspěvek na nákup
stejnokrojů pro členy SDH apod. Další nemalou částku výdajů
rozpočtu tvoří samozřejmě činnost místní správy, tj. mzdy a
odvody zaměstnanců OÚ, energie, pohonné hmoty na traktor a
os. vozidla, opravy a údrţba majetku obce, platby za sluţby
(telefony, bank. poplatky, pojištění), apod. Příjmy rozpočtu
jsou tvořeny třemi základními poloţkami – daňovými příjmy
(daně z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH, daň
z nemovitosti, poplatky – např. za psy a správní poplatky),
nedaňovými příjmy (příspěvky za provoz větrných elektráren,
pronájmy pozemků a ostatních nemovitostí, příspěvky za
třídění odpadů apod.) a dotacemi od různých státních a
krajských orgánů. V letošním roce máme schválenou dotaci ve
výši 3,75 mil. Kč na opravu kostela, očekáváme úhradu cca
695 tis. Kč za opravu poţární zbrojnice, 300 tis. Kč na nákup
nového osobního vozidla pro potřeby OÚ a dotace Úřadu
práce v Mostě na podporu veřejně prospěšných prací. Další
očekávané dotace (např. 1 mil. Kč za vítězství obce
v krajském kole Vesnice roku 2011) zatím nejsou do příjmů
zahrnuty a v případě získání těchto dotací bude vše řešeno na
ZO formou rozpočtových změn. Celkové příjmy rozpočtu
obce na rok 2012 jsou schváleny ve výši 11.371 tis. Kč,
celkové výdaje pak ve výši 11,871 tis. Kč. Rozpočet je tedy

schválen jako mírně schodkový (500 tis. Kč) s tím, ţe schodek
bude financován z přebytku hospodaření uplynulých let. Z
jakého důvodu je rozpočet schodkový? Jak uvádím výše,
rozpočet je navrţen jako mírně schodkový a financování
schodku bude z přebytků z předchozích let. Obec tedy
nezadluţujeme, pouze „rozpouštíme“ zisky, které obec
v předchozích letech vzorným hospodařením naakumulovala.
Primárním úkolem místních samospráv není vytvářet
rozpočtové přebytky, ale důsledně naplňovat potřeby obce a
jejích obyvatel v rámci rozpočtových moţností. Dalším
důvodem je pak skutečnost, ţe do rozpočtu nejsou zahrnuty
všechny očekávané dotace, které předpokládáme, ţe se podaří
v letošním roce získat – to bude následně řešeno rozpočtovými
změnami. V neposlední řadě jsme zachovali pro občany obce
osvobození od plateb za odvoz komunálního odpadu. Pro
představu – na rok 2012 je plánován za tuto poloţku výdaj ve
výši 465 tis. Kč. Jaké důležité akce se plánují uskutečnit?
Z plánovaných investičních akcí jsou to zejména oprava
kostela sv. Michaela archanděla, zřízení kontejnerového stání
a přemístění památníku na Mníšku, vjezd před poţární
zbrojnici a svod dešťové vody, vybavení dílny OÚ, čekárna
apod. Dále bychom v letošním roce rádi zahájili práce na
výstavbě víceúčelového sportovního hřiště u sokolovny, na
kterou by měla být pouţita dotace 1 mil. Kč za vítězství
v soutěţi Vesnice roku 2011. Na posledním ZO jsme uloţili
místostarostovi D. Kádnerovi podat ţádost o stavební povolení
a o výše uvedenou dotaci, která by v případě splnění
formálních záleţitostí měla být v podstatě jistá. Další prioritou
je samozřejmě nadále vodovod v Mikulovicích, kde bychom
rádi letos zahájili práce v případě získání dotace. V opačném
případě budeme s vedením obce, na finančním výboru a
následně v ZO hledat moţnosti financování této velmi náročné
investiční akce tak, abychom naplnili sliby, které jsme
občanům obce dali ve svém volebním programu.
Drţme si vzájemně palce, ať se nám to všechno povede.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
obce Nová
Ves v Horách

9. března 2012 od 20.00 h
sál kulturního domu Pod lipou

hraje SORTIMENT

tombola
Předprodej vstupenek na obec. úřadě, cena 50,- Kč.

INZERCE

Noc s Andersenem!
Jiţ v minulém Zpravodaji jsme Vás informovali, ţe 30. března 2012 odstartuje jiţ 12. ročník noci s Andersenem.
Seznámíme se nejen s pohádkami H. Ch. Andersena, ale také s významnými osobnostmi jako Boţena Němcová, Eduard
Petiška, či Josef Čapek. Rovněţ si připomeneme narození ilustrátora Jiřího Trnky.
Tak nezapomeňte, pohádková noc v novoveské knihovně se blíží.
(jd)

Víte o tom, že...v Mníšku žije a tvoří autorka básní a knížek pro děti Zdeňka Braumová?
Jelikoţ jí v brzké době vyjde nová kniha, rozhodli jsme se ji a její tvorbu představit čtenářům Zpravodaje.

Zdenka Braumová

O sobě:
Pocházím z Mostu. V roce 2004 jsem se
přestěhovala do Krušných hor, kde nyní
vychovávám své dva syny (jsem na rodičovské
dovolené).
Pseudonym - Zdeňka Tlustá - který jsem dříve
uţívala při publikaci poezie, je zároveň mým
rodným jménem. Narodila jsem se 14. 2. 1982.
Publikovala jsem ve sbornících literárních soutěţí
(např. Ortenova Kutná Hora, Hořovice Václava
Hraběte) a v literárních časopisech (např. Host 2005, Tvar - 2005, Psí víno). V roce 2005 vyšla
sbírka básní Pod klepítky, v roce 2007 sbírka
básní Slané doteky.
Poezii tvořím tak, abych zachovala zkratkovité
vyjadřování, tíhnu k surrealismu. Nesnesu slova,
která jen podpírají ostatní. Kaţdé musí stát se
vztyčenou hlavou, být hrdé, nepokulhávat.
Veršům Zdeňky Tlusté zdaleka ne vždy
rozumím. Jsou redukovány do krajnosti, až k
hádankovitosti. Ale právě to mě přitahuje,
provokuje, vzrušuje, ba burcuje! Právě to v
nich či kolem nich vytváří veliký prostor, pro
plachtění fantazie, pro průzkumy intuice!
(Vít Slíva, Host)

Věnuji se téţ tvorbě pro děti. V roce 2005 byla vytištěna dětská kniha Maruška (vyšla v malém nákladu).
Tato kniha byla mým seznámením se s tvorbou pro děti, ilustroval ji manţel a překlad do angličtiny zajistila
dlouholetá přítelkyně Jitka Polesná.
Kniha Barevné pohádky a hříčky bude v distribuci v polovině května tohoto roku. Vyjde v nakladatelství Portál. V této
knize jsem se snaţila o propojení beletrie a tvořivé oblasti. Kniha seznamuje (anebo prohlubuje povědomí) děti
předškolního věku se světem barev, a to nenásilnou formou. Pohádky jsou doplněny o úkoly, náměty na činnost či
tvůrčí aktivity. Ilustrátorku vybralo samo nakladatelství a je to Patricie Koubská.
V současné době pracuji na poezii pro děti školního věku, kde je nutné klást důraz na humor, fantazii, dávat prostor
pro individuální potřeby vědomí, pro jedinečnou touhu poznávat.
Kaţdý z ţánrů mé tvorby vyţaduje něco zcela jiného. Poezie pro dospělé mě zavane do zcela jiných koutů
myšlenkového rozletu neţ například vymýšlení námětu na hru pro předškoláka. Avšak věřte, ţe kaţdý směr, kterým se
zkouším ubírat, mě učí jedinečným způsobem na sobě pracovat a s kaţdým dílkem se zlepšovat.

Slané doteky
Nová básnická sbírka dosud nepříliš známé autorky jistě osloví svou skupinu
čtenářů. Básně jsou stručné, hutné, s netradičními metaforami. Pohybují se
až na hranici experimentální poezie, jako by si autorka hrála s jazykem,
rýmem i rytmem, každé slovo v nich má své místo.
Nakladatelství: ALFA-OMEGA
Vyšlo: 2007

Ukázky ze sbírky Pod klepítky
přesčas
komunita
lhostejnost
schoval se pod paragraf
chytila starce za ruku
natáhl z kalendáře
a on opřen o verš nabodl na vlas kolemjdoucí
jdeš se mnou?
soutěžili o cop
mám chrlení krve
povzbuzeni pamětí
vítej
pak přišlo léto
a nezlob
s ním oprátka z mašle

Barevné pohádky a hříčky
Vyjde 10. 5. 2012
Knížka
prostřednictvím
souboru
původních
pohádek
doprovázených množstvím otázek, úkolů a nápadů na činnosti
seznamuje předškolní děti či čerstvé školáky se světem barev.
Vedle procvičení znalosti o barvách ve světě kolem nás úkoly
hravou formou podporují soustředění, grafomotorické dovednosti,
rozvoj mluvního projevu a rozvoj
tvořivosti. Originální a zábavné příběhy,
aktivity k rozvoji osobnosti a dovedností
dětí ocení pedagogové i rodiče, kteří
hledají inspiraci.
Vydal:

Portál, s.r.o.

Ilustrace: Koubská, Patricie

Dobrý den všem,
rád bych napsal pár řádků ohledně krouţku malých hasičů,
který se koná vţdy v sobotu od 15:00 do 17:00 hod. Tento
krouţek navštěvuje aţ nad očekávání 13 dětí z naší obce a
pozvolna se rozjíţdí a stabilizuje. Děti
teď přes zimu mají moţnost volit, co by rády dělaly na
krouţku. Uţ máme za sebou hry a soutěţe v klubovně,
postupně se učíme vázat uzle, ale byli jsme i v tělocvičně v
Sokolovně, na rybníku bruslit a hrát hokej a dvakrát jsme
bobovali, také jsme simulovali sněhovou bouři a děti se
musely schovat do jimi vyhrabaných chodeb v závějích
-viz.foto. Z kaţdého krouţku vznikla fotka, a proto chceme
dát tyto fotky na web, abyste všichni viděli, co vše děláme.
Na jaře se pojedeme podívat na hasičské závody, aby naše
děti měly inspiraci a chtěly se příště zúčastnit samy.
Během jarních prázdnin se krouţek konat nebude, a to
konkrétně 3. 3. a 10. 3.
Přeji Vám všem krásné dny. David Kádner

Aktivní stáj - koňský to ráj
Pojem „Aktivní stáj“ se objevuje v odborném tisku aţ v posledních letech.
Vyuţila jsem proto příleţitosti navštívit jednu jiţ renomovanou stáj „GutHeinrichshof“ nedaleko Dráţďan. Se skupinkou dalších nadšenců dokonce
aţ z Moravských zemí se setkáváme v Lovosicích a vyráţíme za hranice
všedních dnů.
Proti klasickému individuálnímu ustájení v boxech, přináší toto alternativní
ustájení následující výhody:

Ţivot koní ve stádě s moţností vytvářet vzájemné vztahy a vazby

Individuální krmení dle potřeb kaţdého jednotlivce

Celodenní pohyb a „zaměstnání“ koní, předcházení vzniku
zlozvyků
V prostoru, který mají koně vyčleněn, si prohlíţíme následující důleţitá stanoviště.
Odpočívárna je zastřešený prostor chráněný před větrem, ideálně se dvěma dostatečně širokými vchody. Část
podlahy pro leţení je pokryta speciálními matracemi. Tyto není potřeba podestýlat, coţ usnadňuje úklid stájí a sniţuje
spotřebu steliva, přičemţ je zachován maximální komfort koní. Kolem matrací je na podlaze menší mnoţství steliva,
které vybízí koně k vyměšování mimo matraci a tím je udrţována v čistotě. Jako kaţdý i koně si neradi pocákají nohy
. V případě potřeby, zejména v zimě je moţné vchody opatřit průhlednými závěsy, které vnitřní prostor ochrání
před větrem.
Krmení má kaţdý jednotlivec nastaveno individuálně. Objemové krmení (seno) a jádro jsou dávkovány v různých typech automatů. Kaţdý kůň
je identifikován čipem a po vstupu do krmného prostoru počítač vyhodnotí, zda a na jak dlouho má daný koník nárok na svou dávku. Po
ukončení přiděleného intervalu se zásobník uzavře a koník uvolní své místo dalšímu z nich. Koně tak přijímají malá mnoţství krmiva po celý
den. Během návštěvy jsem si všimla jednoho koníka, který vytrvale střídal automat na seno a jádro a zkoušel, zda uţ nemá na něco nárok. Neměl
(byl to kulička) ale díky tomu byl stále v pohybu 
Napájení je ideálně umístěno na jiném konci vyhrazeného prostoru, takţe opět koně „nutí“ k pohybu. Vyhřívaná napáječka je samozřejmostí.
V letním období je naopak vhodné přizpůsobit napájení tak, aby v okolí napáječky stála voda, která poslouţí k ochlazení a ke zvlhčení kopyt.
Pastva je koním umoţněna opět individuálně, vstupní brána na pastvinu propustí na základě identifikace opět pouze „schválené“ jedince. Zpět se
koně dostanou jednostrannými vrátky, např. kdyţ se chtějí napít případně si odpočinout či skrýt před počasím nebo hmyzem. Jinak je potřeba
koně z pastvy přivolat nebo přivést.
Plochy pro pohyb koní jsou vybudovány z různých povrchů. Většinou jde o zpevněné plochy s různorodými povrchy – oblázky, písek.
Rozblácený výběh zde nejspíš neuvidíte. Plocha můţe být navíc rozčleněna kmeny stromů, které slouţí jako ohraničení únikové zóny při ústupu
před dominantnějším zvířetem nebo k podrbání a okusování případně hrám.
Domů se vracíme plni dojmů a se spoustou nápadů, které určitě vyuţijeme pří vytváření a realizaci konceptu chovu koní u nás doma.
Iveta Lásková

UPOZORNĚNÍ
Žádáme majitele psů, aby
nenechávali svoje čtyřnohé kamarády
volně pobíhat!
Množí se stížnosti na volně pobíhající psy nejen
v Nové Vsi v Horách, ale také v Mikulovicích a na
Mníšku, kde si nejvíce stěžují turisté a návštěvníci
z Německa. Všichni mají strach z pokousání, i když
víme, „že Váš domácí psí kamarád by rozhodně
nikoho nepokousal.“ Ale to zase nevíme my, kdo
máme z nějakého důvodu ze psů strach. Prosíme
tedy, hlídejte si Vaše čtyřnohé členy rodiny, aby
zbytečně nedocházelo k oboustranně nepříjemným
situacím. Děkujeme. OÚ

INZERCE

Pracoviště CzechPOINT Nová Ves v Horách
Kontaktní místo CzechPOINT je pracoviště, na němž lze získat na počkání
výpisy z některých rejstříků a evidencí.
Jaké výpisy (ověřené výstupy) zde můžete získat?
1. Výpis z katastru nemovitostí
2. Výpis z obchodního rejstříku
3. Výpis ze živnostenského rejstříku
4. Výpis z Rejstříku trestů
5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
6. Výpis bodového hodnocení osoby
7. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
8. Registr účastníků provozu Modul Autovraky ISOH
9. Výpis z insolvenčního rejstříku
10. Autorizovaná konverze dokumentů
11. Žádosti o zřízení datové schránky
Co musím vědět nebo co si musím přinést, aby mi mohl být výpis vyhotoven?
1. Výpis z katastru nemovitostí:
o Vždy musíme znát katastrální území a k tomu jeden z těchto údajů:
o číslo listu vlastnictví nebo
o číslo parcely nebo
o číslo budovy nebo
o číslo jednotky (týká se např. bytů v osobním vlastnictví) a část obce
2. Výpis z Rejstříku trestů
o Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání
totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k
dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis bodového hodnocení osoby Dne 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na
základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.
Správní poplatek
Za vyhotovení výpisu se hradí správní poplatek, který je:
o za první stránku 100 Kč a za každou další stránku 50 Kč.
o Výjimka je u výpisu z Rejstříku trestů, kdy se platí správní poplatek 100 Kč a to i v případě, kdy se výpis skládá z několika stran.
o Do počtu stránek se nezapočítává stránka s vytištěnou ověřovací doložkou.
o Správní poplatek od Vás vybere pracovnice Czech POINTu
o podání žádosti na zřízení datové schránky je bezplatné
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