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Silnice II/508, úsek Mirošovice – Mnichovice. Dopravní
úpravy.
Na základě petice občanů Hrusic, Mnichovic i Mirošovic
proběhlo několik pracovních setkání na půdě poslanecké
kanceláře pana Babiše v autosalónu Citroen v Mnichovicích za
přítomnosti autorů petice, ale především policie, zástupců
odboru dopravy, SÚS, starostů a následně zástupců dopravně
projekční společnosti CityPlan. Cílem jednání bylo najít řešení
ke zvýšení bezpečnosti a omezení nebezpečných situací na této
křivolaké a nevyhovující komunikaci.
Zjištěné závěry z radarového průzkumu:
 průměrná intenzita dopravy je 3 187 aut/24 hod. (v pátek
120%, víkend 80%)
 nejvyšší dovolenou rychlost 70 km/h dodržovalo 83% řidičů,
nejvyšší naměřená 130 km/h
 k překročení rychlosti docházelo 1x za 5-10 minut
 analýza nehodovosti – od 1.1.2007 do 30.9.2014 se zde
stalo 45 nehod, z toho 8 s lehkým a 1 s těžkým zraněním.
Žádná z nehod nebyla s účastí chodce

Vážení spoluobčané,
už je zase 1/12 nového roku téměř za námi.
V Mirošovicích vše běží zatím poklidně a celkem dle
očekávání (až na lesní polomy Pod Jiřím), horší je to
v celorepublikovém měřítku, kdy vláda a ministerští
úředníci nejsou schopni připravit naši republiku pro
příjem evropských peněz. Největší hrůzy však
sledujeme ve světě (Charlie, resp. Islámský stát,
Ukrajina, resp. Rusko).

Navržená krátkodobá řešení – realizace rok 2015:
1. instalace směrových sloupků
2. obnova vodící čáry se zvýšenou odrazivostí o šíři 0,25 m
3. lokální opravy krajnic
4. snížení rychlosti nákladních vozidel
5. v místě směrových oblouků klikatá výstražná čára
6. odstranění zeleně bránící rozhledu
Řešením funkčním a trvalým je výstavba stezky pro chodce a
cyklisty, výstavba směrových ostrůvků, rekonstrukce a
případné rozšíření komunikace – bude obsahem projektové
dokumentace pro dotační projekt ze SFDI – realizace dle
finančních možností, odhad 2017/18.

Různé – jednou větou

Restaurace na Hřišti pořádá

 od 1.1.2015 je Restaurace Na Hřišti
nekuřácká!! Palec nahoru!
 Poslední svoz popelnic na starou známku je 29.1.2015
 Nezapomínejte hradit poplatky za psy (známka!), hřbitov,
ubytovny, a další
 V rámci
budování
chodníků
na
Senohrabské
se
připravuje
ke
skácení další lípa „U
Matysů“
 Vandalské poničení
dopravních značek
STOP na Hlavní
v šetření policie

21. - 22.2. - Tradiční zvěřinové hody (daňčí a
kančí speciality) oba dny od 11 hod. Vzhledem
k omezenému počtu míst je nutná rezervace na
tel: 739 015 347
 Zimní údržba chodníků a místních
komunikací bez ztráty desítky, díky pánové!
„Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li
se přítomnost, změní se i náš názor na minulost“
(Bohuslav Martinů)
„K odvaze nutí mě strach “
(Publius Ovidius Naso)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta
obce Mirošovice
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Ale zpět domů. Před koncem roku proběhlo zasedání
zastupitelů, které schválilo rozpočet a určilo tak letošní
plán činnosti. Rádi bychom pokračovali v budování
bezpečnostních úprav krajských silnic (už 3. etapa) a
zcela jistě podáme dvě žádosti o dotaci do fondů
Středočeského kraje (hřbitovní zeď a inženýrské sítě
v ulici Ke Hradu). Od prosince do půlky ledna už
proběhlo několik velmi intenzívních schůzek a diskuzí
zastupitelů se zhotovitelem nad podobou návrhu
nového územního plánu, který bude v únoru předán
k dalšímu posuzování úředníkům do Říčan. Navázali
jsme užší spolupráci s poslaneckou kanceláří pana
Babiše a Mnichovicemi ve věci dopravních opatření ke
zklidnění v úseku kolem Hubačovského rybníka a
Mountfieldu, ve zvýšeném množství řešíme zaběhlé
psy, na obecním úřadě platíte svědomitě místní
poplatky.. A v únoru vyrážíme na hudebního génia – už
jsme totiž obdrželi exkluzívní lístky do Vinohradského
divadla na Amadea! A více.. (psáno 26.1.2015):
 Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2015
 Dotační žádost o další úpravy ulice Senohrabské
byla na SFDI zaregistrována
 Odpadové hospodářství v obci kompletní a dle
novely zákona
 Návrh nového územního plánu před dokončením
 Vinohradské divadlo – středa 18. 2. od 19.00
„AMADEUS“

Poslední zasedání zastupitelů v roce
2014
Ještě před koncem roku 29.12 se mezi svátky
uskutečnilo
5.
veřejné
zasedání
obecního
zastupitelstva. Usnesení 5/2014 – zastupitelé schválili:
 rozpočtové opatření 4/2014 a 5/2014 (účetní
závěrečné vyrovnání)
 návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný
 návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2016
 úpravu OZV Obce Mirošovice č. 4/2012 o poplatku
za komunální odpad pro rok 2015, spočívající
v určení výše poplatků a termínu úhrady pro rok
2015
 měsíční odměny členům zastupitelstva pro rok 2015
v souladu s platnou vyhláškou - nařízení vlády č.
37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle
přílohy
 složení inventární komise (Medřický – předseda,
Lhocký, Petrák, Růžička)
K rozpočtu: rozpočet na rok 2015 byl schválen jako
vyrovnaný se stejnými příjmy i výdaji 12 850 000,- Kč,
rezervu tvoří hotovost na bankovních účtech v celkové
výši 11 736 000,- Kč. Na straně běžných příjmů
předpokládáme díky lepšímu rozpočtovému určení
daní opět daňové výnosy ve výši téměř 10 mil. Kč,
zbytek tvoří místní poplatky a podnikání obce v oblasti
nájemného (most D1, obecní úřad, vodní plochy,
vinotéka, ČOV, ZŠ, sportovní areál a tělocvična a také
příjmy z lesního hospodářství a kapitálové zisky
z prodeje nemovitostí nebo ze spořícího účtu). Vedle
běžných výdajů, zajišťujících chod obce a obecního
úřadu, se největší položkou staly plánované spoluúčasti
na dotačních projektech (2,8 mil. Kč) a vyčleněné
splátky na přístavbu ZŠ Mnichovice, opravu
0000
vodovodního
přivaděče Javorník – Benešov (2,4 mil. Kč)
a projektové dokumentace na hřbitovní zeď, dům
Hlavní 5, požární nádrž a dokončení nového
územního a lesního plánu (0,5 mil. Kč). Jsme rádi,
že jsme také mohli v plné výši podpořit jak naše obě
školy (MŠ a ZŠ), tak i všechny další žadatele
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MC Čolek, Baráčníky, fotbalové SK, ale i myslivce,
sociální službu v Mnichovicích či Občanské sdružení
zdravotně postižených v Čerčanech. Celý rozpočet 2015
i s komentářem je zveřejněn na obecním webu www.mirosovice.cz.

Projekty 2015
Dopravně bezpečnostní úpravy III. etapa, ulice
Senohrabská - žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu
dopravní infastruktury byla nakonec podána a
zaregistrována 6. ledna. Celkové náklady projektu
(chodník od Senohrabské k Husově ulici) činí 4,85 mil.
Kč, žádáme o 85% (4,1 mil. Kč).

Rekonstrukce mostku přes Kunický potok – přestože
jde o samostatné investiční dílo Středočeského kraje,
realizace musí proběhnout letos a v koordinaci s výše
uvedenou akcí, neboť chodníky nemohou být
přerušené (toto prapodivné pravidlo jsme již poznali
v případě samostatného financování chodníku na
hřbitov). Tak věřme, že to dopadne..
Hřbitovní zeď – protože jsme již všechny místní
komunikace v intravilánu obci zrekonstruovali,
oprašujeme tento projekt ze „šuplíku“ a pokusíme se
zažádat o dotaci z programu SFROM (Středočeský Fond
rozvoje obcí a měst). Projekt obsahuje novou zeď z KB
bloků s vyčleněným místem pro hřbitovní odpad.
Odhad rozpočtu 2 mil. Kč, podpora až 95%.
Splašková kanalizace VI. etapa – ulice Ke Hradu – zde
zopakujeme žádost z minulého roku. (Fond životního
prostředí Středočeského kraje). Právě prodlužujeme i
platnost
stavebního
povolení.
Předpokládáme
současně zbudovat i vodovodní řad. Finanční náročnost
cca 4 mil. Kč, dotační spoluúčast 10%. Obě žádosti
z fondů SK budou podány v březnu.
Nový územní plán (ÚP) – stěžejní a kontinuální akce
roku 2015. Nyní skončila fáze přípravy návrhu
územního plánu (je platné schválené zadání z 12/2012,
které obsahuje spíše obecné požadavky vyplývající
z politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace Středočeského kraje – tj. požadavky na
veřejnou infrastrukturu, na veřejně prospěšné stavby,
na ochranu a rozvoj území, na vymezení zastavitelných
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ploch a koridorů, tedy obecně nároky na urbanistickou
koncepci a na upořádání krajiny. Nicméně i zde je jasně
uvedeno stanovisko nerozšiřovat výrobní plochy a
plochy pro zástavbu objekty individuální rekreace,
akceptace povodňového plánu, výsadby izolační zeleně
či protihlukových stěn, apod.). Tento návrh ÚP bude po
konečném dopracování architektem doručen v únoru
Odboru plánování a územního rozvoje při MÚ Říčany
(pořizovatel) k tzv. společnému jednání. Podoba
návrhu ÚP bude formou vyhlášky zveřejněna na
úředních deskách a k nahlédnutí na webu obce nebo u
pořizovatele. Od tohoto okamžiku začínají běžet
všechny
povinné
lhůty
k zveřejňování
a
připomínkování. Veřejná projednávání očekáváme
v létě a na podzim, schvalování a nabytí účinnosti plánu
snad od roku 2016.
Další přípravy projektů, studií, dokumentace –
odbahnění požární nádrže, projekt víceúčelového
domu č.p. 5 - studie (zde bude nejvíce záležet na
možnostech čerpání dotací z evropských peněz v rámci
operačních programů a místních akčních skupin (IROP a
MAS), cyklostezky (Ladův kraj), aj.
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Rozpis svozů

o

Komunál - čtvrtky, černé popelnice

měsíc

o

svoz 14-denní svoz měsíční

leden

1., 15., 29.

1., 29.

únor

12., 26.

26.

březen

12., 26.

26.

duben

9., 23.

23.

květen

7., 21.

21.

červen

4., 18.

18.

červenec

2., 16., 30.

16.

srpen

13., 27.

13.

září

10., 24.

10.

říjen

8., 22.

8.

listopad

5., 19.

5.

prosinec

3., 17.

3.

4., 18.

duben

1., 15., 19.

květen

6., 13., 20., 27.

červen

3., 10., 17., 24.

„Mirošovice v divadle“

srpen

5., 12., 19., 26.

září

2., 9., 16., 23., 30.

říjen

7., 14., 21., 28.

listopad

4., 11., 18., 25.

prosinec

9.

Další druhy odpadu v obci:
Separovaný odpad - kontejnery 1100 l pro plast, papír,
sklo, kartony a textil rozmístěné na čtyřech sběrných
místech v obci:
1. plasty

žlutý k.

2x týdně
(pondělí,
čtvrtek)

OÚ, Nádraží,
Karlín,
Senohrabská

2. papír

modrý
k.

1x týdně
(středa)

OÚ, Nádraží,
Karlín,
Senohrabská

3.

OÚ, Nádraží,
zelený
1x měsíčně
Karlín,
k.
Senohrabská

sklo

4. kartony černý k. 1x měsíčně OÚ, Nádraží
5.

o

březen

červenec 1., 8., 15., 22., 29.

 V únoru už společnost Marius Pedersen nebude
tolerovat známky 2014 a popelnici nevyprázdní!
 Povinnost úhrady poplatku za likvidaci komunálního
odpadu (rodinné domy, chaty, firmy)
 V zimě – dovezte popelnici na spolehlivě přístupná
místa. Nádoby neodklízejte, dokud v obci svoz
neproběhl (může být o 1-2 dny posunut).
V případě, že popelnice nebyla z jakéhokoliv důvodu
během svozu vyprázdněna nebo došlo k poškození
či odcizení - kontaktujte OÚ, obdržíte zdarma
jednorázový pytel, novou popelnici, atd.

o

Nově v souladu s novelou Zákona o odpadech
o drobný železný odpad (kuchyňský) 2x
speciální
240 – litrová popelnice. Bude u obecního úřadu a
v Karlíně. Svoz dle potřeby, cca od ½ února
o oleje 1x speciální popelnice. Karlín, dle potřeby,
únor Nevypouštět oleje do splaškové kanalizace,
ničí ČOV!
o bioodpad od roku 2016 uvažujeme o zavedení
systému plošného vývozu (distribuce hnědých
popelnic do každé domácnosti). Podrobnosti
během roku..

Bioodpad - středy, hnědé popelnice, od března

Odpadové hospodářství v roce 2015 –
harmonogram svozů (komunál, bioodpad)

o

směsný velkoobjemový odpad: 1x za 3 měsíce (cca
březen, červen, září, prosinec)
nebezpečný odpad: 2x za rok
(cca červen, prosinec), drobný
elektroodpad celoročně na OÚ
chatové oblasti: kontejnery
březen – prosinec, svoz 1-2x
týdně (úterý, pátek)
železný odpad: nepřetržitě po
celý rok lze odvést před areál
pod mostem (Karlín), případně na zavolání zdarma
odvoz zajistíme. Předávat pouze železné věci
bioodpad: za 100 -150 Kč/dle množství lze
dohodnout odvoz listí, trávy, obecní multikárou
nebo si kupte známku, obdržíte zdarma hnědou
popelnici a necháte si pravidelně bioodpad vyvážet.

textil,
hračky

zelený
dle potřeby
k.

OÚ, Karlín

Vinohradské divadlo, středa 18. února
od 19.00 hodin „Amadeus“
Hned z kraje roku zahajujeme 9. společnou divadelní
sezónu. A pěkně zostra. Zopakujeme si totiž nedávnou
návštěvu této jedné z hlavních divadelních scén
v Praze. Hra Petera Shaffera měla v Divadle na
Vinohradech premiéru v listopadu 2014. Režie se ujal
kmenový režisér Činoherního klubu Martin Čičvák. Roli
Wolfganga Amadea Mozarta ztvárňuje Ondřej Brousek.
Jeho odvěkým rivalem Antoniem Salierim se stává Jiří
Dvořák. Na jevišti mnoho dalších postav hrají např.
Ivana Uhlířová, Michal Novotný, Luboš Veselý, Václav
Svoboda, Marek Holý, Daniel Bambas. Motto příběhu „božské hudební nadání dostal do vínku ten druhý..“.
Organizace: Zájemci si zakoupí lístek osobně na
obecním úřadě. Cena činí 300,- Kč, výběr místa a
vyzvednutí vstupenky na OÚ.
Program středa 29. října
 17.30 – 17.35 - sraz před Obecním úřadem
 17.40 – 18.30 - společný odjezd autobusem
 19.00 – 21.55 - divadelní představení
 22.10 – 22.40 - odjezd po ukončení a návrat domů
Adresa: Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2,
tel.296 550 111, www.divadlonavinohradech.com

