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EXIT 21

Katastrální úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM)
Katastr nemovitostí bohužel stále obsahuje řadu chyb, které většinou vznikly
v dobách minulého režimu. Proto existuje mnoho nemovitostí, u kterých není
zapsaný žádný vlastník, nebo u něj chybí některé podstatné údaje. Většinu
těchto nemovitostí tvoří pozemky (orná půda, travní porosty, cesty, lesy), ale
třeba i rodinné domy a chaty. Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné
stavět inženýrské sítě, cyklostezky apod. ÚZSVM nám opět postoupil seznam
nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v obci Mirošovice. Výzva je
určená uvedeným vlastníkům k přihlášení se o své vlastnictví nemovitosti
u místně příslušného úřadu - ÚZSVM. Kompletní seznam neurčených vlastníků
včetně pozemků, výměr a další informace je k dohledání na webových stránkách
obce – úřední deska.
Zde jen seznam jmenný: Červenkovi Marie a František, Löblová Marie a Josef,
Vallová Marie a Josef, Sandr František, Vítková Marie, Kvítková Vlasta, Tesárek
Alois, Kroupová Květuše a Alois, Záhora Josef, Skrčený Jaroslav, Nebeská Marie,
Matysová Božena, Erlich Gustav, Pelc Josef, Plevná Antonie, Šebesta Václav,
Dürst Stanislav, Mašatová Božena, Čížek František, Prokopová Marie, Dvořáková
Blažena a Karel, Trojánková Marie, Kulhánek Jaroslav, Novotná Božena,
Schreiber Lev, Doležal Svatopluk, Zounek Václav a Stanislav.
Seznam všech nemovitostí je zveřejněn na stránkách úřadu – www.uzsvm.cz
v sekci Nabídka majetku, část Nedostatečně identifikovaní vlastníci. Zkuste se
podívat a najít svého předka… čas přihlásit se o pozemky je do 31.12.2023!

Jaký byl Masopust? Baráčníci hledají kroje
Masopust - v sobotu 9.3. Obec baráčníků a ZŠ Mirošovice pořádala novodobý
masopustní průvod. I přes zpočátku deštivé počasí se nás sešlo na 50 účastníků
i s maskami. Dorazila tetička Smrtka, Dráb, Kecal, Měsíčci, Strakatý, Kominíčci,
zvířátka a mnoho dalších. Na cestu jsme si dali sladké Boží milosti, kdo chtěl, tak
i něco ostřejšího k zapití. Průvod s hudbou měl trasu od vlakového nádraží okolo
ZŠ Mirošovice ke Štičímu rybníku. Zde byla tetičkou Smrtkou potrestána
neposlušná kobyla, děti dostaly sladkou odměnu a vyřádily se na místním hřišti.
Děkujeme za spolupráci ZŠ Mirošovice a všem, kdo se s námi sešli. Příští rok na
viděnou.
Hledají se kroje - Sdružená obec baráčníků Mirošovice prosí obyvatele Mirošovic,
pokud máte doma dobové kroje, které byste chtěli oprášit, či je poslat sloužit dál,
budeme moc rádi za jakoukoli informaci. Děkujeme!
Tereza Šelichová, tel: 728 550 662, email: tselichova@gmail.com
Další informace o pořádaných akcích naleznete:
https://www.facebook.com/obecbaracnikumirosovice/

Různé – jednou větou
•
•
•
•
•
•

Děkujeme za posílání návrhů na nový obecní znak
Krajský audit hospodaření obce za celý rok 2018 - s výsledkem bez výhrad
Jarní údržba kurtů ve sportovním areálu je objednána
Proběhlo kácení rizikových dřevin, ale také nová výsadba 3x U Zvoničky
ČEZ - ještě 2x výluka proudu (2.a 4.4. – viz web)
„Revizor“ v pondělí 15.4. - odjezd v 17.30, nezapomeňte!
„Typicky české – učinit jednoduchou věc
neuvěřitelně složitou, těžko srozumitelnou a na prd.“
(Jan Kraus)

„Doba je velmi zaměřená na peníze. Lidé by měli daleko více pozornosti
věnovat lidským vztahům. Největší hodnotu má láska. A teď nemyslím jen lásku
dvou lidí, ale i lásku k okolí, k přírodě, ke zvířatům, k lesům“
(prof. Josef Koutecký)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

MIROŠOVICE - HORSKÁ KOLA
PRODEJ - SERVIS
www.horska-kola-mirosovice0.webnode.com,
www.horskakola.prodejce.cz
E-mail: horskakola.ek@centrum.cz, Telefon: 602 972 861

Chceme poděkovat hlavně vám, našim sousedům a
přátelům, kteří jste našimi zákazníky už skoro čtvrt
století. Díky vám se ještě držíme, navzdory všem
negativním situacím, jako byla hospodářská krize, nově
vzniklé konkurenční řetězce, několik let různých uzavírek
a dopravních omezení v naší obci a v neposlední řadě
nárůst byrokracie a EET. Děkujeme.
Máme rádi svou práci a jsme přesvědčeni, že má smysl.
Nová sezóna opět začíná. Přijďte nás podpořit! Poradíme
a uděláme vše, co je v našich možnostech. Jsme malí, ale
šikovní.
Vaši Eva a Petr Kofnovcovi
st – pá 14.00 – 18.00 a so celý den 9.00 – 18.00.
Polední přestávka 12.00 – 13.00 hod.

Bazény Help

Vážení spoluobčané,

Zasedání zastupitelstva obce

tak se to všechno sešlo. Dálniční nadjezd o minulém
víkendu zbourali a most na Senohraby se teprve staví. Ze
tří příjezdů do obce zůstal jediný a z Mirošovic se tak
doslova stala myší díra - doufejme, že maximálně jen do
konce října, kdy mají být oba mosty zase už postaveny.
Obyvatelé lokalit za dálnicí si to však „užijí“ ještě více,
neboť od 1. dubna začne 5- měsíční rekonstrukce silnice
II/508 od dálnice až do Mnichovic. Do toho bychom rádi
v květnu zahájili výstavbu chodníků a přechodů včetně
nového osvětlení od ulice K Rybníku k ulici Na Stráni –
poslední (4.) etapu realizace těchto bezpečnostních
prvků. A také se budou konat oblíbené volby do
Evropského parlamentu. Před tím se však ještě
uskuteční tradiční dubnové akce Čistý Ladův kraj a
pochod Krajinou barona Ringhoffera. V březnu se nám
podařilo získat na všechny plánované dotační akce roku
2020 (parkoviště P+R, cyklostezka do Mnichovice a ČOV
a řady Na Vrchách a v Karlíně) stavební povolení a
Mirošovicemi prošel první novodobý masopustní
průvod. A více (psáno 26.3.2019):

Poprvé se letos na veřejném zasedání sešli zastupitelé
obce v pondělí 18. března. Kompletní zápis včetně
komentáře k jednotlivým bodům je uveřejněn na webu
obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
✓ Záměr podat žádost o podporu z Národního
programu ŽP pořídit užitkový nákladní elektromobil
kategorie N1
✓ uzavření smluv o dílo se společnostmi RECPROJEKT
(zhotovení projektové dokumentace pro provádění
stavy „Mirošovice – rozšíření vodovodní a
kanalizační sítě“) a MK PROFI (PDPS na intenzifikaci
ČOV)
✓ smlouvu o smlouvě budoucí (SSB) o zřízení
služebnosti inženýrských sítí se Středočeským
krajem v ulici III/1018 (na Lomnici)
✓ zvýšení členského příspěvku pro DSO Ladův kraj o
10,- Kč/obyvatele
✓ prodej obecních pozemků (parc.č. 524/6 a 2021,
2022 – části)
Poznámky:
• Užitkový elektromobil – pomocník pro naši
multikáru (přeprava nářadí a materiálu, sběru,
odpadu, vody na zalévání apod.). Čistý nehlučný
provoz, jednoduchost. Dobíjení v garáži. Při
předpokládaném ročním nájezdu 1 500 km činí
provozní úspory cca 45 tis. Kč. Pořizovací cena 930
tis. Kč, dotace 40%. Žádost podána na SFŽP, čekáme
na její akceptaci
• ČOV a inženýrské sítě - obě dotační žádosti na
ministerstvo zemědělství podány, nyní probíhají
doplňovací a dohadovací řízení. V případě úspěchu
jsou povinné prováděcí dokumentace součástí
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele staveb
• SSB o zřízení služebnosti – nutný doklad pro
dokumentaci k zahájení územního řízení pro
společnost Štochl Group, která žádá o ÚR pro
projekt výstavby Na Hůře (seniorský dům a
bungalovy, stavební pozemky). Obec tento záměr
podporuje, není však jeho hybatelem.
• Navýšení členského příspěvku – nyní činí 25,- Kč,

▪
▪

Základní servis, odzimování, zazimování,
poradenství, údržba bazénů.
Telefon 724 378 399
(všední dny po 17 hod., víkendy kdykoliv)

▪

Velikonoční hody v Restauraci Na Hřišti

▪

V sobotu 22.4. budou od 12 hod v Restauraci
Na Hřišti velikonoční hody. Servírovat se bude
tradiční jarní menu.
Vzhledem
k omezenému
počtu
míst
přijímáme rezervace na tel: 727 806 037.
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Cena při prodeji 5,-Kč, pro občany Mirošovic do poštovních schránek zdarma

▪
▪

Proběhlo veřejné zasedání zastupitelů - 18.3.2019
Květnové volby do Evropského parlamentu –
metodika č. 1
Žádost o podporu na nákup užitkového
elektromobilu byla zaregistrována
Do Hrusic spojkou pod dálnicí zatím jen na povolení
U nádraží bude v dubnu přistaven kontejner na
velkoobjemový bioodpad
Čistý LK v neděli 14.4., Krajinou BR v sobotu 27.4.
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•

nově tedy 35,- Kč/obyvatele/rok. DSO Ladův kraj mj.
také finančně podporuje regionální projekty
členských obcí (loni jsme obdrželi dotaci 150 tis. Kč
na zhotovení PD cyklostezky do Mnichovic)
Dále podány informace o probíhajícím výběru
zhotovitele pro stavbu chodníků (4. etapa podél
SSÚD, odsouhlaseno zahájení procesu převodu MK
Hubačovská a Na Stráni do vlastnictví obce –
příprava darovacích smluv a pověřit heraldika Mgr.
Tejkala k vypracování 5 variant návrhu znaku a vlajky
obce.

Volby do Evropského parlamentu
Pro voliče ČR, volící v Čechách, se toho moc nemění,
daleko více byrokracie, především ohledně tvorby
voličských seznamů, přibylo pro obecní a městské úřady.
Na území České republiky se volby uskuteční:
• pátek
24. května
14.00 – 22. 00 hodin
• sobota 25. května
8.00 – 14.00 hodin
Více informací a kompletní metodika č. 2 v příštím Exitu
4/2019.

EXIT 21

Modernizace dálnice D1, most na Mnichovice – teprve
1. Března jsme se dozvěděli, resp. byl oficiálně potvrzen,
definitivní termín demolice mostu (správně dálničního
nadjezdu) a tedy související úplné uzavírky silnice na
Mnichovice (II/508). Ta by měla trvat do 15.10.2019, kdy
je smluvně stanoven termín realizace nového mostu.
Dále z tiskové zprávy EUROVIA CZ: „zahajujeme práce
na modernizaci dálnice D1 v úseku Mirošovice –
Hvězdonice. V rámci letošní stavební sezóny budeme
pracovat v odstavných pruzích, kde je zapotřebí připravit
krajnice dálnice na následný přesun nákladní dopravy.
Provedeme také rozšíření levé strany dálnice a pracovat
budeme i ve středním dělícím páse. Řidičům budou
k dispozici většinou dva jízdní pruhy. Modernizovaný
úsek dálnice Mirošovice – Hvězdonice je dlouhý 7,646
km. Na trase se nachází 6 mostů, z toho 5 dálničních
v trase a 1 nadjezd. Práce budou probíhat postupně
za provozu tři stavební sezóny (jaro-podzim) do roku
2021.“

Mosty, dálnice, uzavírka a rekonstrukce silnice
II/508, cesta přes Hrusice, úsekové měření
rychlosti- statistika
Nový most III/3352 na
hřbitov, Senohraby –
stavba
probíhá,
šalování, betonáž, na
obou stranách rostou
železobetonové
nosníky.

Upraveno
datum ukončení
na srpen 2019.

Silnice II/508 Mirošovice – Mnichovice – totální
rekonstrukce této komunikace začne 8.4. a měla by trvat
do 1.9, tedy cca 5 měsíců. Práce budou probíhat po 4
etapách a vždy po půlkách. Úplné, max. jednodenní
uzavírky, jsou plánované jen dvě – zhotovitel, firma
PORR, by měl minimálně týden předem informovat
obyvatele dotčených domácností a také příslušné obecní
úřady.
Cesta do Hrusic – žádné lokální objízdné trasy
v souvislosti se snesením mostu nebo rekonstrukcí
silnice II/508 nejsou stanoveny, protože žádné
neexistují. Vyjma neoficiální hrusické spojky pod dálnicí.
Jak bylo psáno v minulém čísle, na Odbor dopravy
v Říčanech byla podána společná žádost o osazení
nového dopravního značení – zákazu vjezdu vozidel do
3,5 t s dodatkovým povolením volného průjezdu pro
trvale bydlící občany obou obcí nebo na povolení OÚ
Hrusice i OÚ Mirošovice. Nyní je vjezd možný pouze
s povolením vydaným OÚ Hrusice – p. starosta toto
povolení mirošovickým občanům na počkání zdarma
vydává. Na druhou stranu je naprosto pochopitelné a
legitimní ze strany OÚ Hrusice bránit se masívnímu
vjezdu jiných vozidel – proto se zde velmi často vyskytují
policejní hlídky.
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Úsekové měření rychlosti – statistika za 4. Čtvrtletí 2018
říká, že počet přestupků se výrazně snížil – téměř o
polovinu. Z celkem 115 hříšníků překročilo rychlost o
méně než 20km/h 108, zbylých 7 se vešlo do limitu o
méně než 40 km/h. I tak výnosy z pokut pokryly náklady
za nájem a agendu měření. Celkem radary zaznamenaly
průjezd 319 202 vozidel, tj. téměř 3 500/den! Pozor – po
dobu uzavírky silnice na Mnichovice zůstávají radary
nadále v provozu, obci Mirošovice však nebude
účtováno nájemné.

Odpadové hospodářství – začal svoz bioodpadu a
končí servisní služba multikárou, další box na textil
Bioodpad – tento týden se uskutečnil první letošní svoz
hnědých popelnic. Po 14 – denní pauze pak již bude
probíhat každý čtvrtek až do 5.12.
Odvoz větví multikárou – tento velmi nadstandardní
servis jsme nuceni ukončit. A to z důvodů kapacitních a
provozních (trvale se zvyšující zájem, enormní zátěž na
multikáru). Místo toho přistavíme od konce příštího
týdne velkoobjemový kontejner na sběrné místo u
nádraží, kde se nyní uvolnily prostory (vedle zvonů na
sklo). Zkusíme tak poprvé službu, od které nás zrazují jak
kolegové starostové, tak i samotné svozové firmy –
z důvodu toho, že je do kontejneru odkládán nevhodný
odpad. Věříme a sázíme na to, že mirošovičtí občané
jsou rozumní a zodpovědní a do kontejneru bude
opravdu vhazován jen velkoobjemový bioodpad, který
se nevejde do popelnic – tedy větve, do teď svážené
multikárou. Tento kontejner zde
zamýšlíme ponechat celý duben a
dále pak zase na podzim.
Jako partnerská obec Struhařova
připomínáme možnost odvozu
bioodpadu (zdarma) přímo do
jejich
kompostárny
(tel. 778 007 742).
Sběrný box na textil – už celkem
třetí. Přibude v dubnu také u
nádraží.
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„Čisté Mirošovice – čistý Ladův kraj“
neděle 14. dubna v 9.00 hodin.
Po skončení opékání buřtů!
Dobrovolný svazek obcí (DSO) Ladův kraj v rámci
celosvětových kampaní „Ukliďme svět“ a „Den Země“
tradičně organizuje společný úklid obcí a přírody.
Sraz je letos v neděli 14.4. v 9.00 hodin
před Obecním úřadem Mirošovice.
Zde jako vždy obdržíte igelitové pytle, rukavice a mapku.
Ještě bližší informace v den na místě. Celá akce je
podporována společností Maruis Pedersen (kontejner
11 m3) a Ekocentrem Říčany. Ukončení je i tentokrát
plánováno do cca 11.45 hodin, protože následovat bude
společné opékání buřtů u Restaurace Na Hřišti u
fotbalového stadionu.
Odměnou pro všechny zůstává pohyb a dobrý pocit,
tatranka a poukázky na nápoj v místní restauraci.

Černá skládka Na Vrchách – na základě oznámení občanů
bylo zjištěno, že na pozemku parc.č. 372/1
v lokalitě na Vrchách dochází k odkládání nebezpečného
stavebního odpadu a tedy zakládání černé skládky. Jedná
se o trestný čin s pokutou až milion korun. Věc byla
samozřejmě nahlášena polici, vlastníci pozemku
(přestože asi nejsou původci) byli vyzváni k úklidu.
Nepochopitelné, slabomyslné. Zvažujeme zde umístit
fotopast.

„Krajinou barona Ringhoffera“
sobota 27. dubna v 9.30 hodin
Už 14. putování - tradiční jarní turistický pochod na kole
i pěšky
v sobotu 27. 4. od 9.30 hodin na nádraží.
V Mirošovicích slavnostní start i s koláčky od našich
Baráčníků, v Popovicích křest kůzlat a prohlídka
pivovaru, v Kamenici Vás pak opět čeká zpřístupnění
hrobky Ringhofferů s výkladem. Doprovodný program je
připraven na všech 10 stanovištích (1. a 2. kontrolu
zajišťuje naše základní škola), pendlující busy Kamenice
– Mirošovice.
Více také na www.laduv-kraj.cz.

