
R o k y t e n s k é 
n o  v  i  n y 

                                                                                                

                                                                                                           z á ř í  2016 
 
 

Slovo starostky 
    
 Úvodem bych Vám ráda co nejsrdečněji poděkovala       
za Vaše připomínky, názory, nápady, rady. 
Jsme v druhém pololetí roku 2016. Čas je rychlejší, 
než bychom si všichni přáli. Velice mě mrzí, že vždy, 
když se rozhodneme pro nějakou investici zdržuje nás 
výdej povolení, posouzení. Mám ráda akce, které jsou 
vidět a jsou rychlé. 
Prioritou pro nás je mít v našich obcích pořádek. 
První dojem,  v jakékoliv obci, je příjezd a průjezd 
obcí. Zaměstnanci obecního úřadu neustále pracují    
na čistotě a pořádku v našich obcích. Už máme jen pár 
míst, kde na obecních pozemcích je složeno dříví, 
popřípadě kompost a jiné ..........   Tímto žádám 
Vás, naše spoluobčany, pomozte nám, odkliďte,          
to něco.........   Pokud máme mít naše obecní pozemky 
uklizeny a posekány,  nepřitěžujte nám tu práci!     
Kdo ví, uklidí, pokud ne, bude mnou osloven, děkuji. 
Stále platí to, že naše obce jsou nás všech, tudíž 
jaké si je uděláme, takové je budeme mít! 
 

Kulturní akce - tyto dny mám nejraději, kdy se 
sejdeme. Chvojenecký pětiboj, akce Svazku obcí Loučná 
dne 11.6.2016. Měli jsme smíšené družstvo, z Rokytna 
pouze dva občany! Tento den jsme si užili. 
Hlavní  porotkyní byla paní Petra Černocká. 
Obecní  výlet na Dolní Moravu dne 18.6.2016 byl 
nádherný. Kdo jel, byl nadšen. Kam pojedeme příští 
rok, uvidíme, ale pevně doufám, že nás pojede opět 
více. Dětský den v Rokytně byl v duchu složek IZS. 
Bylo to pohodové a příjemné odpoledne. Srdečně děkuji 
devčatům z kulturní komise za práci, kterou odvádějí! 
Každý, kdo pro nás všechny občany připravuje kulturní 
akci odvede několika hodinovou práci. Je to práce 
náročná, ale velice příjemná. Odměnou nám je Vaše 
účast. 
Závěrem bych Vám chtěla popřát pevné zdraví a úsměv 
na tváři.                       Vrbatová Petra 

 

 
 
 
 

Hlavní velkou akcí roku 2017 je – Stavba  
KANALIZACE A ČOV OBCÍ ROKYTNO – CHVOJENEC SO 050-
052 – TLAKOVÁ KANALIZACE BOHUMILEČ. Nyní je 
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, 
kterého musíme mít do konce listopadu 2016 
vybraného.Informativní schůzka s občany Bohumilče, 
projektanty, zhotovitelem a stavebním dozorem 
proběhne začátkem roku 2017. Do konce roku 2017 by 
měla být stavba zrealizována. 

 
 

 
 
 
 
29.10.2016  „Lampioňák“ 
            Podvečerní procházka dospělých s dětmi         
            a lampiony v ruce. 

 

29.10.2016 Výstava „ROKYTENSKÁ  DÝNĚ“ 
    Své výpěstky, prosíme, odevzdejte do 25.10.2016        
    do kanceláře obecního úřadu v Rokytně. 
    Vítězné dýně budou oceněny. 

 

26.11.2016  Adventní tvoření  
       Vlastní výroba vánočních dekorací, zdobení   
       perníčků  pro děti i pro dospělé.              
       Možnost zakoupení drobných dekorací a ozdob. 

 

3.12.2016  Peklo 
        Čertovské dostaveníčko pro děti i dospělé. 
 
 
 
 
 
 
 
Z důvodu bezpečného průjezdu okolo mateřské školy 
bude, v průběhu měsíce října, zjednosměrněn 
provoz. Na komunikaci bude zúžené hrdlo na šířku 
3,5 m, aby bylo zřejmé, že na komunikaci je 
provoz jednosměrný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturní akce   

 

Nová jednosměrka v obci 

 

Kanalizace Bohumileč 



 
 
 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva     
obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016  

 

1) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program zasedání. 

2)  Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p. R. Izáka a p. H. Zbudilovou.  

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
jednání rady za poslední období. Jedná se      
o jednání ze dne 16.6.2016.  

4) Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní 
závěrku obce Rokytno sestavenou k 31.12.2015 dle 
protokolu o schvalování účetní závěrky    za rok 
2015, který je přílohou tohoto usnesení. 

5) Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný 
účet obce Rokytno sestavený k 31.12.2015 a         
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce 
Rokytno bez výhrad.   

6) Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 6/2016 k 30.6.2016.                                           
Příjmy celkem:             84 800 Kč.                                           
Výdaje celkem:             84 800 Kč.                                              
Saldo hospodaření:              0 Kč.                                           
Financování: zapojení přebytku  0 Kč.       

7)    Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu      
o podmínkách provedení stavby“, vlastník         
nemovitých věcí je Obec Rokytno, IČO 274178       
a stavebník je Pardubický kraj, IČO 70892822.    

8) Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
prodat pozemek p. č. 686/5 v k.ú. Rokytno.  

9) Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 
prodat pozemek p. č. 1076/3 v k.ú. Rokytno       
na výstavbu rodinných domů. Pozemek bude rozdělen 
dle geometrického plánu.       

10) Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr 
prodat pozemek p.č. 127/120 v k.ú. Rokytno. 

11) Obecní zastupitelstvo schvaluje oplocení 
pozemku p.č. 128/1 v k.ú. Rokytno a stavbu 
pergoly/altánu u RD č.p.42 v Rokytně, žádost 
podal p. D.            

12)   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Změnu 
systému placení za komunální odpad“, v roce                     
2017. Vybranou variantou je varianta B.          

13) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
multikáry. 

14) Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem 
části pozemku p.č.36/19 v k. ú. Bohumileč. 
Pozemek bude pronajat zdarma do konce roku 2016. 
Žádost si podali manželé Š. 

15) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu    
o zajištění přeložky plynárenského zařízení       
a úhradě nákladů s ní souvisejících“.       

16) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením 
věcného břemene příjezdové cesty na p.p.č. 329/13 
v k.ú. Bohumileč k pozemku p.č. 373/9 v k.ú. 
Bohumileč. 

17) Obecní zastupitelstvo vydává souhlas 
s kácením dřevin na pozemkách p.č.  PK 1174, 
č.1170, č.686/1, č.625/1 a č. 727/ v k. ú. 
Rokytno zapsaného na LV č. 10001 u Katastr.úřadu 
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Pardubice. Pokácené dřeviny požadujeme.  

18) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu   
o poskytnutí finančního daru“,Mysliveckému 
spolku Rokytno ve výši 14 950,- Kč.       

19) Obecní zastupitelstvo souhlasí s navýšením 
počtu dětí v Mateřské škole Rokytno, okres 
Pardubice o jedno dítě.       

20)  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu  
o právu provést stavbu“. Obec Rokytno, jako 
vlastník  pozemku p.č.1123/135 v k.ú. Rokytno 
souhlasí s umístěním zpevněné plochy, která je 
součástí stavebního záměru„Novostavba rodinného 
domu a garáže na pozemku p.č.77/3,77/4,1123/135 
a 1583 v k. ú. Rokytno“. Podmínkou tohoto 
souhlasu je následný odkup p.p.č.1123/135 v k.ú. 
Rokytno do 31.12. 2017.                   

21)  Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem 
staré dlažby z chodníků, která je uskladněna                
v bývalém areálu ZD.Cena jedné dlaždice je 1 KKč. 
Informace o možnosti odkupu u místostarosty.                         

 

Výpis usnesení z mimořádného zasedání 
zastupitelstva obce Rokytno 7/2016                   

konaného dne 4.9.2016 

 

1) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p. J. Richterovou a p. J.Malíka. 

3) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Zadávací 
dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku    na 
stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle 
Pravidel České republiky - Ministerstva 
zemědělství, č.j.144690/2012-MZE-15131       pro 
poskytování a čerpání státní finanční podpory 
v rámci programu 129 250 „Výstavba a technická 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací 
a dle zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách 
v platném znění: „KANALIZACE A ČOV OBCÍ ROKYTNO 
CHVOJENEC SO 050-052-TLAKOVÁ  KANALIZACE 
BOHUMILEČ“. 

4) Obecní zastupitelstvo schvaluje členy    
do komise na výběr dodavatele stavby -  
KANALIZACE A ČOV OBCÍ ROKYTNO CHVOJENEC SO 050-
052-TLAKOVÁ  KANALIZACE BOHUMILEČ :                  
Otevírání obálek:  Bulíček Jaromír, Malík Jiří, 
Blažek Václav.    Náhradníci: Hubačová Marta, 
Tučková Marcela, Leder Aleš.                              
Hodnotící komise: Bulíček Jaromír, Mgr. Konečný 
Milan, Blažek Václav, Fousek Jiří, Tuček David.                                           
Náhradníci:  Pospíšil Miloš, Malík Jiří, 
Richterová Jana, Procházková Hana, Leder Aleš. 

5) Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu   
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“, 
jejímž předmětem je k budoucímu služebnému 
pozemku na dobu neurčitou úplatně zřízeno věcné 
břemeno ve smyslu služebnosti spočínající v : 

 

 a) právu  zřídit  a  provozovat  na  budoucím  
 služebném pozemku plynárenské zařízení.  

   

 b)   právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný   
 pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními   
 úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním   
 plynárenského zařízení 

 

6) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
„Stížnost za hanebné osočování a šíření 
nepravdivých pomluv mezi spoluobčany“. 

 

O čem se jednalo 



Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce Rokytno 8/2016                   

konaného dne 22.9.2016 

1) Zastupitelstvo obce Rokytno schvaluje 
program zasedání. 

2) Obecní zastupitelstvo volí ověřovatele 
zápisu p.Leder, p. Kamenický.  

3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí jednání 
rady za poslední období. Jedná se o jednání ze dne 
18.8.2016 a 14.9.2016.  

4) A) Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 7/2016 k 22.9.2016. 

     Příjmy celkem:            96 000 Kč. 
     Výdaje celkem:            96 000 Kč.    
     Saldo hospodaření:             0 Kč. 
     Financování: zapojení přebytku 0 Kč.  

  B) Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek   
ve výši 5 000,- Kč na ECO daň, panu Janu Málkovi, 
která byla  zaplacena při převodu vozu Multikára. 

5) Obecní zastupitelstvo schvaluje podání dotace 
z POV Pardubického kraje na rok 2017       na opravu 
komunikací.              

6) Obecní zastupitelstvo  schvaluje „Dohodu        
o zániku závazků“ mezi obcí Rokytno a VP Invest 
s.r.o.. 

7) Obecní zastupitelstvo neschvaluje „Smlouvu     
o podmínkách provedení stavby“ mezi obcí Rokytno a 
Pardubickým krajem. 

8) A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výpověď 
nájemce hospody v Bohumilči pana Martina Touše      
ke dni 30.9.2016. 

    B) Obecní  zastupitelstvo  schvaluje   nového   
 Nájemce  hospody v Bohumilči  pana  Jana   Touše            
 od  1.10.2016.                                       
 Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 
 Vyvěšeno: 6.9.2016   Sejmuto: 22.9.2016  

 

9) Obecní zastupitelstvo  schvaluje „Pachtovní 
smlouvu“ (pronájem pozemků) na pozemky v k.ú. 
Rokytno p.č. 243/15, 243/22, 249/3, 1148/3 mezi obcí 
Rokytno a ZAS Býšť. Doba trvání pachtu dle 
 uzavřené smlouvy je do 31.12.2025.                                                                                    
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb.                                                                                                
Vyvěšeno: 6.9..2016    Sejmuto: 23.9.2016  

 

10)  A) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku parc. čísla 1076/11 v k.ú. Rokytno o výměře   
1182 m2 manželům H, za 500 včetně DPH/m2.                                                                                                                                                                 
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 
Vyvěšeno: 6.9.2016      Sejmuto: 22.9.2016  

    B) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej 
pozemku parc. čísla 1076/8 v k.ú. Rokytno o výměře 
1209 m2 panu Č,  za za 500 včetně DPH/m2.                                      
Žádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000 Sb. 
Vyvěšeno: 6.9.2016        Sejmuto: 22.9.2016  

     C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost 
o prodej pozemku parc. čísla 73/2, a 1123/66 v k.ú. 
Rokytno  manželů M. 

     D) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost 
o prodej pozemku parc. čísla 73/2, a 1123/66 v k.ú. 
Rokytno  manželů S. 

     E) Obecní zastupitelstvo souhlasí se 
zpracováním geometrického plánu na dělení pozemků 
p. č. 1123/154, p. č. 1123/15  v k. ú. Rokytno       
pro budoucí prodej pozemků. Prodej bude uskutečněn 
za cenu 35 Kč/m2.  

 

11) Obecní zastupitelstvo zastupitelstvo 
schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku 1/2016,          
o poplatku za komunální odpad“.   
    

12) Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem 
„Sestavy 3ks skříní včetně osvětlení“, do obecní 
hospody v Rokytně U Pitrů. 

13) Obecní zastupitelstvo souhlasí s s využitím 
volné místnosti ve sklepních prostorách budovy 
domu č.p.146, k zřízení klubovny - malé posilovny. 

 
 
  
 
  

 
Starostka obce Rokytno podle § 15 písm. f) zákona 
130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o 
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

o z n a m u j e 
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se 
uskuteční : v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin 
         a v sobotu 8. října 2016 od  8 do 14 hodin  
2. Místo  konání voleb  : 
 okrsek číslo 1. Rokytno 
   volební místnost je v zasedací místnosti (1.patro)      
   v budově Obecního úřadu v Rokytně čp.21 pro voliče      
   přihlášené k trvalému pobytu v Rokytně a Drahoši  
 okrsek číslo 2. Bohumileč 
    volební místnost je v obecní budově čp.44 v Bohumilči     
    pro voliče přihlášené kpobytu v Bohumilči a Zástavě 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 

svou totožnost a  státní občanství ČR. (OP, pas) 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky, spolu  s nimi bude 
voličům doručen též informační leták, v němž budou 
seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci 
volebního práva.  Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
Vážení spoluobčané, 
v červnu letošního roku schválilo téměř 
jednohlasně obecní zastupitelstvo zásadní změny     
v systému plateb za komunální odpad. Učinilo tak 
i proto, že se pomalu blíží zákaz skládkování 
směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) a cena 
za jeho svoz z našich obcí půjde nahoru. Navíc 
stávající systém platby tzv. “na osobu“, měl řadu 
(občas těžko prokazatelných) výjimek.       
Tento benevolentní systém časem vedl                   
k nekontrolovatelnému nárůstu množství SKO, 
nerozlišoval třídící a netřídící občany a nebyl   
v tomto směru nijak motivační. Také velmi finančně 
znevýhodňoval vícečlenné domácnosti oproti 
jednočlenným, opět bez možnosti alternativ.         
V novém systému jednotlivé domácnosti zaplatí a 
dostanou známku pouze za množství skutečně 
vyprodukovaného a odvezeného odpadu. 

 

Maximum pro snížení netříděného SKO 
 

Naše obec učinila vše pro Vaše maximální pohodlí 
v oblasti vytřídění jednotlivých složek domovního 
a komunálního odpadu. Podařilo se nám tak zvýšit 
počet sběrných hnízd i samotných kontejnerů        
na separovaný odpad ( plasty, papír, sklo bílé, 
sklo barevné)  - nyní tak máme 5 míst v Rokytně, 
2 místa v Bohumilči a po jednom v Zástavě a 
Drahoši. Začalo se 2x ročně se sběrem 
velkoobjemového odpadu (koberce, nábytek, apod.). 
Dále je možno likvidovat textil, obuv a hračky    
na jednom místě v Rokytně a Bohumilči, veškeré 
elektro a drobné železo lze dávat do Rokytna       
za úřad, nebezpečný odpad a železo je sváženo      

Změny v systému odpadového 
hospodářství 

Oznámení o konání voleb  

 do Zastupitelstva Pardubického kraje 

 



2x ročně, velkoobjemný odpad a železo lze vozit i    
do Dražkovic na skládku v průběhu celého roku. Máme 
sběrné místo na biologicky rozložitelný komunální 
odpad, v areálu bývalého zemědělského družstva, 
kam lze vozit zeleň a větve každou sobotu. Teprve 
to, co zbude se dává do popelnic na komunální 
odpad, na který je třeba si odvoz popelnic 
objednat. 

 

Jak konkrétně postupovat v novém systému 

 

Po výše uvedených krocích ze strany obce, tak 
logicky přichází na řadu dokončení změn v systému 
plateb za komunální odpad. Jak to tedy bude 
fungovat pro Vás, občany našich obcí? 
 

 1) Je nutné, aby majitel nemovitosti, nebo SVJ     
v bytových domech, vyplnil a také podal nejpozději 
do (středy) 16.11.2016 na obecní úřad za každou 
svoji nemovitost (dům, chatu, byt) registrační 
formulář, který je součástí těchto Rokytenských 
novin (případně si jej lze stáhnout a vytisknout 
z webových stránek obce nebo vyzvednout vytištěný 
na obecním úřadě). 
  

V této „Závazné objednávce odpadových služeb“ 
vlastník nemovitosti (či jeden ze spoluvlastníků) 
uvede údaje o sobě včetně kontaktu, údaje             
o nemovitosti a počtu zde bydlících osob. Dále 
zaškrtne jednu z možných nabídek na frekvenci 
vývozu a velikosti nádoby nebo jejich kombinace 
(viz níže). 

 

2) Platbu bude možné uskutečnit buď přímo            
na Obecním úřadě, nebo na účet obce číslo účtu       
43-3686410277/0100 (variabilní symbol číslo domu) 
a to od 1.1.2017 až do 28.2.2017 (do té doby bude 
vyváženo podle současného systému). 

 

3)  Známky na popelnice lze vyzvednout po zaplacení 
na Obecním úřadě v Rokytně od 1.1.2017                
do 28.2.2016, nebo domluvit telefonicky nebo 
emailem jiné předání známky. Do 28.2.2016  budou 
SMP-odpady Pardubice vyvážet popelnice bez známek. 
 

4) Pokud někdo zjistí, že mu velikost popelnice či 
frekvence svozu nevyhovuje, bude možné si ji 
navýšit a to od druhého pololetí roku 2017          
na následující půlrok (do konce roku 2017). 
Případně půjde zakoupit  jednorázový pytel na odvoz 
odpadu.  
 

5) Pokud si někdo službu neobjedná ve stanoveném 
termínu, přikoupí pro něho Obecní úřad jednu známku 
za 1500 Kč do zásoby a občan, který přijde             
s objednávkou svozu odpadu až po termínu, již 
nebude mít jinou možnost výběru na rok 2017 než 
120 l popelnici s dvoutýdenním vývozem. 
 

6) Od počátku platnosti nové obecně závazné 
vyhlášky se všechny nádoby na komunální odpad 
stávají majetkem vlastníků nemovitostí, kteří je 
již dnes užívají. Zároveň už obec nebude žádné 
další popelnice pořizovat. Ve všech nově vzniklých 
svozových místech Obce Rokytno si vlastníci 
nemovitostí zajistí sběrné nádoby na komunální 
odpad na své vlastní náklady. Tyto nádoby pak 
zůstávají jejich majetkem. 

 

Ceny za svoz SKO a jejich možné kombinace 

 

Jak jistě víte, letos u nás máme systém plateb     
za SKO tzv. „na osobu“ a poplatek je stanoven       
ve výši 550 Kč. To znamená, že jednočlenná 
domácnost zaplatí ročně 550 Kč, dvoučlenná  1100 
Kč, tříčlenná 1650 Kč, čtyřčlenná 2200 Kč, 
pětičlenná pak 2750 Kč za rok, atd. 

Jak je z tabulky v přiložené „Závazné objednávce 
odpadových služeb“ patrné, může si vlastník        
pro svoji nemovitost objednat za 800 Kč/rok 
standardní 120 litrovou popelnici s vývozem jednou 
za 4 týdny (množstvím odpadu odpovídající a 
doporučené pro jedno a dvou členné domácnosti). 
Nebo tuto velikost popelnice s dvoutýdenní 
frekvencí vývozů za 1500 Kč/rok (odpovídající a 
doporučené  pro tří, čtyř či pětičlenné domácnosti). 
Pokud je domácnost pěti a vícečlenná nebo i menší, 
ale neochotná třídit a ochotná si za tento luxus 
připlatit, může si  za 2800 Kč/rok pořídit známky 
na dvě popelnice o objemu 120l. Protože se v obci 
nachází i popelnice o dvojnásobném objemu, tedy 
240 litrů, existuje taxa ve výši 2400 Kč/rok i    
pro jejich pouze dvoutýdenní vývoz. 
Tento systém tedy nikoho neomezuje a nelimituje   
v míře produkovaného odpadu, pokud je zde ochota 
si za něj připlatit, zároveň však dává možnosti 
kombinovat jednotlivé varianty plateb. Pokud       
by například některým vícečlenným domácnostem 
nestačila jedna 120 l popelnice s dvoutýdenním 
vývozem a vědí, že se jim prostě občas sejde větší 
množství odpadu, mohou si přiobjednat a připlatit 
další 120 l popelnici, ale se svozem jen 1x za měsíc. 
Naopak jednočlenné domácnosti, které na rozdíl     
od minulého systému na tomto mírně prodělávají, 
mohou využít  domluvy dvou samostatně žijících osob 
(např. penzistů) a společně odpad ukládat            
do 1 společné popelnice, kterou si i napůl zaplatí 
a zdůrazní toto při podávání „Závazné objednávky 
služeb“ na Obecním úřadě v Rokytně. Taktéž je možná 
dohoda např. samostatně žijícího občana              
s dvoučlennou domácností a to už se jim oproti 
nynějšku ve třech vyplatí i dvoutýdenní svoz, atd. 
Vždy je ale nutné při podávání „Závazné objednávky 
odpadových služeb“, aby byli přítomni zástupci 
obou nemovitostí a zdůraznili o jakou kombinaci 
osob či majitelů nemovitostí jde! 

 

Až se nový systém usadí 

Víme, že přechod na nový systém plateb za komunální 
odpad provázely určité pochybnosti. Věříme však, 
že se tento systém osvědčí a že například za rok, 
až si tento systém tzv. sedne, jej můžeme 
vyhodnotit a případně vylepšit či změnit. Věříme, 
že občasnou obavu ze vzniku černých skládek zažene 
jednak uvědomělost a láska k přírodě Vás, obyvatel 
našich obcí, kteří si přece nebudou dělat za humny 
svinčík,ale také kontrolní činnost nás zastupitelů 
či Městské policie Sezemice, která zde vykonává 
nepravidelné projížďky a pochůzky. 
 Obavu ze zavánějících popelnic při čtyřtýdenním 
vývozu, může zahnat jednak důsledné třídění 
rostlinného biologického odpadu, případně 
ukládáním do neprodyšných sáčků, které je možno 
zakoupit na obecním úřadě. 

 

Dotazy a diskuse 

 

  Proto  pokud  budete mít nějaké nejasnosti, 
obracejte se prosím buď na obecní úřad,starostku, 
místostarostu nebo zastupitele obce.  
  V případě většího zájmu jsme připraveni svolat    
i veřejnou schůzi k tomuto tématu. 
  Věříme, že tímto vším jsme Vám umožnili nejen 
třídit komunální odpad, ale také nezatěžovat s ním 
svoje černé popelnice, svoje peněženky i obecní 
rozpočet. 
Na základě rozhodnutí OZ napsali  
    Jiří Malík a Václav Blažek, zastupitelé obce Rokytno   
 

 



                    PROSÍME O VRÁCENÍ NEJPOZDĚJI DO 16.11.2016 
                DO KANCELÁŘE OBECNÍHO ÚŘADU V ROKYTNĚ NEBO DO  SCHRÁNEK OBCE 
                             Schránky:  V ROKYTNĚ ( na budově úřadu),         V BOHUMILČI (na budově hasičárny), 

                                               V DRAHOŠI (na kulturním domě),   V ZÁSTAVĚ (na čekárně) 
 

V PŘÍPADĚ NEVRÁCENÍ OBJEDNÁVKY DO STANOVENÉHO TERMÍNU   

           VÁM BUDE OBJEDNÁN ODVOZ  POPELNICE 120 L O FREKVENCI  2 X ZA MĚSÍC 

 

Závazná objednávka odpadových služeb – registrační formulář 

 
PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU (rodinné a bytové domy, rekreační objekty, jiné) 
 

A.  ÚDAJE O PLÁTCI 

Jméno a příjmení (název spol.):         ……………………………………. 

 

Datum narození (IČO) :                     ……………………………………. 
 

Telefon, email:                     ……………………………………. 
 

Adresa trvalého pobytu:                     ……………………………………. 
 

B.   ÚDAJE O NEMOVITOSTI 

Číslo popisné domu, bytu:          ……………………………………   

 

Obec, část obce:                       …………………………………… 
 

Počet bydlících (poplatníků)          …………………..……………….. 

 

C.   ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY A FREKVENCE SVOZU  
 

 

 
 

 

 

 

  
 
 
 

 

 
 

 

Prosíme označte křížkem některou z variant či jejich kombinace a doplňte počet kusů nádob. 
 

D.   DOMÁCÍ KOMPOSTÉR 
 

* MÁM  /   NEMÁM zájem o zapůjčení domácího kompostéru od obce  BEZPLATNĚ   
 

* MÁM  /  NEMÁM zájem o zapůjčení domácího kompostéru od obce   ZA POPLATEK  
 

(při kladné odpovědi nevzniká na zápůjčku kompostéru automaticky nárok) 
 

    I  když  je zatím toto jen  teoretický dotaz,  neboť stále jednáme o možném využití dotací z fondů EU  či  nákupu               
z obecního rozpočtu, potřebujeme znát co nejpřesnější poptávku ze strany  Vás občanů,  pro případ když by některá       

z možností vyšla. 
 

* nehodící se škrtne 

 

Podpis plátce:            Datum:       Potvrzení přijetí objednávky správcem: 

 
…………………………  …………………     ……………………………………………….  
 

 

Platba poplatku v hotovosti v kanceláři OÚ v Rokytně.          

Platba poplatku na účet číslo: 43-3686410277/0100 

                                     (variabilni symbol číslo domu) 

Poplatek se platí od 1.1.2017 do 28.2.2016.                            Poplatek: …………………………… Kč

   

 

 

Označení varianty  objem nádoby frekvence svozu  cena počet kusů  

 120 l 1 x za měsíc 800 Kč   

 120 l 2 x za měsíc 1 500 Kč   

 240 l 2 x za měsíc 2 400 Kč  

 120 l  2 KUSY 2 x za měsíc 2 800 Kč   



 

 

INZERCE 

 

 

Recyklovat je nejen správné, 

ale také snadné 
 

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 

v České republice systém zpětného odběru a recyklace 
vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako  

ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma 

odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru      

s tím, že budou řádně zrecyklována. 
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr 

a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst 

zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 
téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů                       

o hmotnosti více než 245 000 tun.  

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? 
Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte 

je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické 

recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě 

nových spotřebičů. 

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení 

odložit: 

- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče 
odevzdat bez ohledu na místo bydliště.  

 

- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré 
spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus       

za kus“. Podle novely zákona, která začala platit             

na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní 
plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, 

jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste 

byli nuceni koupit si nový.   
 

- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče 

k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ 
www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. 

Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční 

elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, 

můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, 
například Fondu ohrožených dětí.  

 

- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také 
už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.  

 

- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát 
ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu,           

do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.  

 
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž 

můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například 

v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. 
Sledujte proto pozorně internetové stránky 

www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace             

je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“      

se úspěšně rozběhl 

 
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který 
připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a 

recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní 

fáze začala na sklonku roku 2014. 
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už 

nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady                               

za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již 

nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným 
sloužit i dále.  

Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se 

hovoří o „opětovném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen 
teorií, zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení 

nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek 

odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním 
požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě 

ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a 

podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových 

stránkách www.jsemzpet.cz. 
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz  umístili 

formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich 

spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. 
Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout 

k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou 

k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického 

oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt. 
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, 

do kterých je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče,        

o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále 
používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, 

kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a 

přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti                
na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, 

které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, 

provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že 

budou dále bezpečně fungovat. 
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal 

Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou 

zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh 
komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu 

jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení 

spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem 

mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.  
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče 

k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se 

věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku 
využil, byl Fond ohrožených dětí.  

 

 

 

 

http://www.jsemzpet.cz/
http://www.elektrowin.cz/
http://www.jsemzpet.cz/
http://www.jsemzpet.cz/


 

Prodám hnědou cestovní postýlku, téměř 
nepoužívanou. Možno vidět, cena dohodou. 608455199 

 

Prodám skútr Peugeot 125, černý, 2 roky starý, 
najeto cca 1600km. 732443955 

Daruji tři mourovatá koťata, jsou přibližně         
2 měsíce stará, k odběru ihned. Rokytno vedle 
obchodu. Kontakt: Marta Hubačová, tel.: 777028601 

  Máte doma přebytečné a zachovalé oblečení, potřeby 
pro děti, drobné zvířectvo, potřeby pro domácnost, 
nábytek, nářadí, stavební materiály apod.?  

Nebo naopak něco sháníte?  

Pak je tu pro vás Inzerce Rokytno! 

   Stačí jen zavolat nebo napsat na některý              
z uvedených kontaktů a inzerát bude zveřejněn          
na internetových stránkách obce, bude vyvěšen         
na místních informačních tabulích a také zveřejněn   
v Rokytenských novinách (vychází 4 x ročně). 

Kontakt:  

inzerce.rokytno@seznam.cz p.Schejbalová 608 455 199 

 urad@rokytno.eu  Obecní úřad   Rokytno 466 989 128 

 

 
 

 

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov  

VYHLAŠUJE  SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení  
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
 Látky (minimálně 1m2) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-   
   vše nepoškozené 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 

PROSÍME, 
PROHLÉDNĚTE KAPSY, KABELKY – CENNOSTI NEHLEDÁME 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce  
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárkyí 
 znečištěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční : 

od 17.10.2016 do 24.10.2016  
7-12, 13-15,30 PO,ST do 17 hodin 

v chodbě budovy obecního úřadu v Rokytně 
 

Děkujeme za Vaši pomoc.  
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
 KONTAKTNÍ OSOBA: 
 Kovářová Jana tel. : 491 524 342, 739 999 112 

Více na  www: diakoniebroumov.org 
 
 

 

 
 
 

 

Kontejnery na velkoobjemný odpad budou přistaveny 
v obci Rokytno  20.10.2016 od 14 do 20 hodin. 
 

Stanoviště kontejnerů v Rokytně je za základní 
školou. 

 

Stanoviště kontejnerů v Bohumilči je u hospody. 

 

Do kontejnerů na velkoobjemný odpad patří pouze 
odpad, který se svým rozměrem nevejde do popelnice 
např.  starý nábytek, koberce, podlahové krytiny 
(PVC, lino), pneumatiky. 
Do kontejneru nepatří  stavební materiál (cihly, 
trubky, apod.)  

 
 
V obci se uskuteční sběr nebezpečných odpadů  
          v  pondělí   10. října 2016 
 

Zastávky v jednotlivých obcích budou následující: 
Zástava  příjezd   15,45    odjezd   16,00 hod. 
Stanoviště  u kontejnerů na sklo a papír. 
Bohumileč příjezd  16,05    odjezd   16,20 hod.  
Stanoviště před hostincem. 
Rokytno  příjezd   16,25    odjezd   16,55 hod. 
Stanoviště u obecního úřadu. 
Drahoš  příjezd   17,00     odjezd   17,15 hod.   
 Stanoviště  u kontejnerů na sklo a papír. 
 

Sbírané druhy nebezpečných odpadů : 
autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, 
olejové filtry, baterie, zbytky nátěrových hmot, 
léky, teploměry a pneumatiky. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Různé odpadky se rozkládají různou dobu. Navíc i 
stejný materiál se může rozkládat kratší či mnohem 
delší dobu, protože záleží na místě, kde odpadek 
leží. Nejvíce záleží na vlhkosti, slunečním světle 
a přístupu vzduchu. U organických materiálů také 
na existenci rozkladačů, tedy organismů, které se 
odpadem živí nebo v něm žijí. Přesto existuje celá 
řada odpadků, která se rozkládá velmi dlouhou dobu 
nebo dokonce nikdy. Některé zejména organické 
odpadky přírodě škodit nemusí a mohou jí dokonce 
prospívat. Na druhou stranu jiné odpadky nejen, že 
hyzdí naši přírodu, ale mohou uvolňovat vysoce 
jedovaté látky. Člověk je součástí přírody a měl 
by si uvědomit, že to, co po něm může zůstat i 
tisíce let, zdaleka není jen to, na co by měl být 
hrdý. 

 
 

Doba rozkladu různých odpadků 
 ohryzek jablka  týden až 20 dní 

 slupka od banánu 3 – 6 měsíců 

 pomerančová kůra  6 – 18 měsíců  

 papír  4 měsíce  

 papírový kapesník  2 – 5 měsíců  

 vlněný svetr 1 – 2 roky 

igelitový sáček,  taška   20 – 30 let 

ekologické tašky s degradabilním 
plastem  (samorozkládacím) 

  1 rok 

nedopalek cigarety s filtrem  10 – 20 let 

plechovka   5 – 15 let 

krabička od pití  
  – bez hliníkové folie  

 6 – 10 let 

krabička od pití               
-  s  hliníkovou fólií  

  100 let 

alobal     100 let 

žvýkačka     50 let 

jednorázová plena    250 let 

plastový kelímek, PET láhev 50 – 80 let 

sklo  
nikdy,                        

odhad  3000 let 

polystyren nikdy 

pneumatiky  stovky let 

baterie 200 – 500 let 

Marcela Kamenická 

 

Inzerce Rokytno 

 

SBÍRKA  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 

Jak dlouho se rozkládají  

odpadky ? 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

 

Velkoobjemný odpad 



 

 
 
    

Vážení a milí čtenáři Rokytenských novin!  

Hasičská sezona nám pomalu končí, proto mi dovolte, 
abych vás - tak jako obvykle - informovala o tom, jak 
se nám dařilo. Tento článek píši těsně před posledním 
závodem ligové sezony, který se odehraje právě u nás 
v Rokytně. Nicméně, ať už pro náš tým rokytenských 
ladies dopadne poslední závod jakkoliv, už nyní je 
jasné, že o prvenství v Lize pardubického okresu nás 
nikdo nepřipraví. Závody na domácí půdě si tak můžeme 
užít s plnou parádou a bez zbytečných nervů. Uzavřena 
je i Východočeská hasičská liga, kterou jsme se letos 
premiérově rozhodly celou absolvovat. A konečný 
výsledek je pro nás(a nejen pro nás) obrovským 
překvapením.  V konečném zúčtování jedné                   
z nejprestižnějších lig v ČR jsme se umístily          
na úžasném 3. místě. Dokázaly jsme konkurovat týmům 
s extraligovou příslušností. Letos jsme posunuly náš 
osobní rekord o parník na 16:38 s. Tímto skvělým časem 
jsme zvítězily na VČHL v Trnově (na závodech v Dolních 
Ředicích dokonce 16:04, ale kvůli zkrácenému náběhu 
nelze považovat za relevatní). 3.místo ve VČHL řadíme 
mnohem, mnohem výš, než je vítězství v LPO a je        
pro nás obrovským zadostiučiněním. Většina z nás 
obětovala opravdu hodně času tomu, abychom byly tam, 
kde jsme. Trénovaly jsme 2x v týdnu - jeden den silově 
rychlostní trénink, druhý den požární útoky s vodou 
+ chodila každá individuálně utužovat svoji kondičku 
běháním. Sezona se sice neobešla bez drobných 
zádrhelů, ale pevně doufáme, že v letech příštích    
už tomu tak nebude.  

Co se týče družstva mužů, tak tam bohužel spokojenost 
úplně není na místě, před posledním kolem LPO jsou   
na 10. příčce. Pevně však věříme, že dobrým výkonem 
v posledním kole by se ještě mohli posunout o několik 
příček směrem nahoru.  

29.10.2016 se družstvo žen i mužů zúčastní největší 
soutěže v ČR v Širokém dole, který nese název Soutěž 
o putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016.     
Je to recesistická soutěž, která má v ČR obrovskou 
prestiž. Pokud se rozhodnete zajet podpořit naše týmy 
osobně, budeme velice potěšeni. Chcete-li však naše 
týmy vidět, ale nechce se vám nikam jezdit, máte 
možnost je sledovat na firetv.cz. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří naše týmy 
podporují, bez vás by bylo opravdu složité prorazit. 
Díky!!! 

         Za Sportovní týmy SDH Rokytno  
                   Michaela Knížková (Trnková) 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

   
 
   Svaz důchodců spolu s Obcí Rokytno pořádá  
v pátek 7.října 2016 výlet do Častolovic a Písečné. 
Častolovice -  výstava Zahrada východních Čech. 
Písečná – technická památka  mlýn. 
Na výlet se mohou přihlásit všichni občané Rokytna, 
Bohumilče, Drahoše i Zástavy, nejenom důchodci. 
Přihlášky a zálohu ve výši 100 Kč  vybírá 
nejpozději do 2.10.2016 paní Hana Kubizňáková. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Týdenní prázdninový  pobyt v  Horním Bradle byl opět 
pohodový a středověký. Děti plnily středověké úkoly 
a domů, k rodičům, se vrátily s ohromnými zážitky. 
   V měsící září jsme zahájili soutěž - Pardubická 
liga 2016 - 2017. Velice úspěšně, naši mladší hasiči, 
vybojovali třetí místo v Čeperce na Memoriálu Karla 
Oppy. 
Schůzky máme opět každé úterý, kdy se připravujeme   
na soutěže, které připravuje OSH Pardubice a sbory 
SDH v Pardubickém kraji. 
   A co nás čeká? Samozřejmě Pardubická liga je naším 
cílem, ale velice důležité je, scházet se a prožívat 
společně chvíle, kdy se učíme a zároveň odpočíváme. 
V říjnu odjíždíme na víkendové soustředění na chatu 
nedaleko Dolní Moravy.  
Dne 8.10. soutěžíme v Sezemicích, dne 22.10. ve Volči 
a dne 29.10. v Břehách u Přelouče a poté následuje 
zimní příprava na jaro. 
Velice si vážím dětí, které se rozhodly pro hasičský 
sport. Děkuji rodičům za pomoc, především Romanu 
Vackovi z Býště, který nám pomáhá i na závodech. 
Velké dík patří Pepovi Valentovi, ale i všem 
dobrovolným hasičům z SDH Rokytno a Obecnímu úřadu 
Rokytno. Děkuji 
                           Petra Vrbatová st. 
 

 
 

 

 
   SK FK Horní Ředice přijímá zájemce z řad dětí   
pro fotbalovou přípravku ve věku 5-10 let.     
   Zájemci se mohou dostavit každý čtvrtek          
od 17.00 - 18.30 hod přímo na hřiště v Horních 
Ředicích nebo se telefonicky či emailem přihlásit 
u trenéra. 
kontakt: Dalibor Greé - Rokytno; 739 996 951;   
         dalibor.gree@email.com 
 
 
                         
 
 

Cvičení v tělocvičně v Rokytně               
je pro veřejnost od září do června. 
 

JÓGA Kateřina Šteklová  
pondělí od 18.45 do 19,45 hodin 
 

ZUMBA  Michaela Valkýová 
středa od 18 do 19 hodin  
 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI „HÝBÁNEK“ Lenka Dostálová 
pondělí 16.30 - 17.30  hodin 
 

 

PRONÁJEM „TĚLOCVIČNY“ V ROKYTNĚ 
 

Nájem je možné sjednat na základě písemné objednávky, 
osobně v základní škole , emailem 
(ZS_Rokytno@seznam.cz) nebo telefonicky (tel. 466989201 
– ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice).  
 

PRONÁJEM „MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ“ V ROKYTNĚ 
 

Multifunkční hřiště v Rokytně si lze pronajmout. 
Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce:  
Miroslav Kocián, Rokytno 11, který zajišťuje  
objednávky osobně nebo na tel. čísle: 702 042 643. 
Hřiště pak i předává a přebírá. 
 

Více je na www.rokytno.eu. 
 

HASIČI 
POŽÁRNÍ SPORT 

MLADÍ HASIČI 
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Sportovní aktivity  
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Autobusový zájezd 

 

Fotbalová přípravka 

https://www.facebook.com/events/103847573399672/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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