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EXIT 21

Ladův kraj - vepřové hody a sněhové sochy v pivovaru
28. února od 10 do 15 hodin se v areálu pivovaru ve Velkých
Popovicích opět sejdeme na Ladovských vepřových hodech. Kromě
tradičních zabijačkových dobrot se můžete těšit také na různé
sladkosti od místních výrobců. K zabijačce samozřejmě patří také pivo
i něco na zahřátí. O hudební doprovod se postará skupina Neurol
Band a učitelé ZUŠ.
Opět se pokusíme o
tvorbu sněhových soch
z ledové tříště ze zdejšího
zimního stadionu. Vloni,
za velké nepřízně počasí,
se o to pokusili studenti a
učitelé
uměleckoprůmyslové školy, letos se
této výzvy, kromě žáků a
učitelů ZUŠ ve Velkých
Popovicích, ujme také
akademický sochař Jan
Komárek.
Po celý den se budete
moci vydat na prohlídky
pivovaru, které budou
speciálně rozšířeny o
školu čepování piva.
Dozvíte se tedy nejen o
historii pivovaru, o tom,
jak se pivo vaří, jak o něj
pečovat, ale také se
naučíte a vyzkoušíte si
různé
způsoby
jeho
čepování.
Ing. Roman Sauer,
manažer LK

Koupím
kompletně zasíťovaný stavební pozemek ( voda, kanalizace,
elektřina a plyn ) o rozloze min. 800 m² nebo dům min. 140 m²
v Mirošovicích. Nabídky prosím na: cz418220@tiscali.cz

Kosmonet navyšuje konektivitu
Síť Kosmonet, dříve Komunitní síť Mnichovicka,
nabízí své služby v Mirošovicích už téměř deset let.
Od samého počátku v roce 2006 bylo hlavním
záměrem provozovatelů sítě nabídnout co možná
nejkvalitnější služby a zároveň udržet za jejich
poskytování přijatelnou cenu. Díky kvalitním
službám síť využívalo stále více občanů. V roce 2014
počet internetových přípojek jen na území obce
Mirošovice přesáhl počet 220, což znamená, více jak
polovina obyvatel obce využívá k připojení na
internet právě síť Kosmonet.
Vzrůstající počet uživatelů s sebou nese ale také
výzvy pro poskytovatele. Každý připojený uživatel
požaduje kvalitní služby. Navíc nároky uživatelů za
posledních deset let exponenciálně rostly. Zatímco
v roce 2006 stačila pro celé Mirošovice průměrná
rychlost internetu 300kbps, dnes je to téměř
60.000kbps.
Kosmonet na tyto výzvy musel reagovat a také
reaguje. Před dvěma lety navýšil celkovou
internetovou konektivitu do celé sítě tím, že se v
Mnichovicích napojil přímo na optické kabely,
vedoucí podél železničního koridoru a vybudoval
dva nové vysokorychlostní bezdrátové spoje mezi
Mnichovicemi a Mirošovicemi.
V loňském roce ještě více posílil jeden z těchto dvou
spojů a zároveň navýšil odebíranou internetovou
konektivitu. V letošním roce má Kosmonet v
rozpočtu posílení druhého bezdrátového spoje na
Mirošovice a podle předběžných odhadů navýší,
zřejmě na podzim, ještě více internetovou
konektivitu, která tak už přesáhne hranici 1Gbps.
Kosmonet tak dokazuje, že je schopen pružně
reagovat na narůstající požadavky klientů a i nadále
dodávat kvalitní služby za velmi dobré ceny.
Jiří Mareš

Vykoleduj si tablet zdarma
Pro nové zákazníky jsme před Velikonocemi
připravili akci „Vykoleduj si tablet zdarma“. Pro
prvních 12 zákazníků, kteří se připojí od 1. 3. 2015
do Velikonočního pondělí (6. 4. 2015) získá
k instalaci tablet zdarma. Proto neváhejte a volejte
na telefonní číslo 311 327 000 či piště na e-mail
info@kosmonet.cz. Více na www.kosmonet.cz
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Vážení spoluobčané,
i když zima ještě pořádně nezačala, asi už pomalu
končí. V naší středočeské obci to však moc nevadí, snad
jen kvůli nezamrzlému rybníku a projektu „Ladovská
zima“, kdy navržené běžecké dráhy opět zůstanou
neprověřeny. A tak v tomto okurkovém období
pokračujeme v přípravné administrativní činnosti na
projektech 2015, píšeme monitorovací a závěrečné
zprávy o dobíhajících nebo už skončených akcích a
posíláme různá hlášení, která určitě nikdo nemůže
stačit číst, natož z nich něco vyvozovat. Ale v případě
zpoždění s termínem nebo snad neodevzdání těchto
reportů jsou úřady připravené okamžitě pokutovat či
rovnou dotace odebírat. Tím tedy také podporujeme
tento otravný byrokratický šiml, který se rozbujel do
neuvěřitelných rozměrů. Úřednické budovy jsou plné
lidí, nikdo ale není k ničemu kompetentní, každý se bojí
dát jasné stanovisko či snad rovnou něco rozhodnout.
Pomyslné nejvyšší příčky zaujímají molochy jako ŘSD a
Krajská správa údržby silnic při Středočeském kraji
(potřebujeme je při převodu pozemků, které zčásti
zasáhly naše nové chodníky, řešíme D1 a I/3), zdatně
jim sekundují ČD a SŽDC (odkupy pozemků, budova
nádraží, prodejní automaty), stíhají je Lesy Benešov –
vodní toky (Kunický a Lomnický potok). Korunu všemu
však dává český stát a jeho ministerstva, kdy vyhlášení
prvních výzev k předkládání žádostí o evropské peníze
lze čekat až na začátku roku 2016, tj. 2 roky po spuštění
programovacího období! A tak kdo opravdu
zodpovědně maká pro blaho společnosti (kromě
ministerstva financí) a po právu zasluhuje doplatek za
odpracované roky, jsou naši soudci (nedávno se mě
právě paní soudkyně před chystanou návštěvou
Mirošovic ptala, kde že je ten národní výbor..). Psáno
19.2.2015:
 Veřejné zasedání zastupitelů se koná ve středu 18.
března od 19 hodin
 Fondy Středočeského kraje zatím mlčí
 Čistopis návrhu nového územního plánu před
odevzdáním do Říčan
 Výstavba dálnice D3 v nedohlednu, přípravy se
točí v kruhu

 Každý „mirošovický“ pes v obci musí mít známku!
 Povinnost likvidace dešťových vod na svém
pozemku

První
letošní
veřejné
obecního zastupitelstva

zasedání

Uskuteční se ve středu 18. března od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mirošovice.
Z programu:





Projekty 2015, nový územní plán
Odpady v obci, místní poplatky
Audit hospodaření obce 2014
Kácení dřevin, vodní toky, aj.

Projekty 2015, komunikace, územní plán

Dopravně bezpečnostní úpravy III. etapa, ulice
Senohrabská - žádost zaregistrována 6. ledna. Zatím nic
0000
nového.
Rekonstrukce mostku přes Kunický potok – dle
posledních zpráv Kraj zahájil výběrové řízení na
zhotovitele.
Hřbitovní zeď – probíhá náš inženýring pro získání
územního souhlasu.
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Splašková kanalizace VI. etapa – ulice Ke Hradu –
kompletace podkladů pro prodloužení platnosti
stavební povolení ukončena, podáno na Vodoprávní
úřad v Říčanech.
Oba krajské programy (SFROM – zeď a Fond životního
prostředí – kanalizace) by měly být vyhlášeny po
zasedání krajského zastupitelstva (23.2.2015), sběr
žádostí snad březen 2015.
Zařazení komunikace II/508 (Hlavní) do krajského
seznamu pro rekonstrukci komunikací – na konferenci
středočeských měst a obcí v lednu informoval hejtman
SK Petera o vznikajícím soupisu krajských silnic
určených k rekonstrukci. Tento seznam by měl sloužit
pro přípravu krajských žádostí o peníze z evropských
fondů. Okamžitě jsme písemně zažádali, aby ulice
Hlavní byla do tohoto zásobníků zařazena.
Peníze z Bruselu stále daleko. Vláda nestíhá zavést
reformu státní správy, kterou požaduje Evropská
komise - vláda má skluz se zaváděním služebního
zákona a tím fakticky blokuje dohodu s Evropskou
komisí o čerpání peněz z evropských fondů. Právě
reforma státní správy byla podmínkou, aby mohla ČR v
novém období čerpat evropské dotace. Vláda stále
nemá schválený organizační řád ani systemizaci (tedy
počty úředníků v jednotlivých úřadech), nerozhodla o
podobě úřednické zkoušky. Evropská komise má navíc
výhrady ke způsobu odměňování státních úředníků.
Důsledky jsou jasné: Česká republika jako jediná země
EU zatím nemá schválený žádný operační program. V
nejlepším případě by tak první dotace z Bruselu mohly
přijít až na konci roku, podle střízlivého odhadu ale
spíše až v roce 2016. Problémy naplno přiznala i
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Na
interpelaci Petra Gazdíka (STAN), dne 22.1., řekla:
„Vyhodnotili jsme přístup Evropské komise k mnoha
členským zemím a Česká republika z toho vychází
nejhůře, to znamená, že na nás jsou kladeny
nejstriktnější podmínky.“ A přidala i možné důvody:
„Může to být samozřejmě chybování, nedočerpání,
mediální kauzy ohledně ROPů, ROP Severozápad,
zavírání osob, které byly odpovědny za čerpání
evropských fondů. Tuto image Česká republika v
Evropské komisi má.“
Interpelace Petra Gazdíka - viz náš web:
http://www.mirosovice.cz/aktuality/
Dálnice D3 - na základě rozsudku Krajského soudu
Středočeský kraj byly zrušeny Zásady územního
rozvoje (ZÚR) SK, bez kterých nelze zahájit řízení
o vydání územního rozhodnutí na stavbu D3. Byly tedy
podány kasační stížnosti proti tomuto rozhodnutí,
které podalo ŘSD a Krajský úřad. Zároveň však
probíhají opětovná vymezení a stabilizace koridoru
D3...a nová aktualizace Zásad územního rozvoje
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Středočeského kraje, ke které se opět vyjadřují
všechny dotčené orgány a vyhodnocují se studie již
několikrát vyhodnocené... kompletní zpráva o stavu
přípravy Středočeské D3 z prosinec 2014 – viz opět náš
web: http://www.mirosovice.cz/aktuality/
Silnice I/3 - uspořádání 2+1 - do podzimu by mělo být
vydáno stavební povolení, do jara 2016 snad proběhne
výběrové řízení, realizace (více a delší úseky 2+1)
během roku 2016. Součástí stavby je navržená
pokládka „tichého“ asfaltu od 0.9 km až do Senohrab.
Po dokončení stavby v průběhu kolaudačního
rozhodnutí bude provedeno měření hlukové zátěže a
rozhodnuto případně o dostavbě protihlukových stěn.
Dálnice D1, rekonstrukce – zatím se při jednáních se
zástupci ŘSD řešila jen dostavba protihlukové stěny u
mostu 024 na Božkov. I zde se nám však podařilo
vybojovat pokládku „tichého“ asfaltu v úseku dálnice
D1 procházející katastrem obce a snad už konečně i
rekonstrukci mostu – vše by mělo proběhnout při
plánované opravě a rozšíření dálnice - termín však
zatím nestanoven, nyní už cca roční skluz, odhad
rok 2017.
Zřízení služebního sjezdu (a nájezdu) z dálnice D1 –
pro vozy SSÚD u mostu Mnichovka v km 22,3 v místě
současné komunikační spojky na Hrusice. Stavební
povolení do května, VŘ do podzimu, realizace vychází
přelom 2015-16.
Nový územní plán (ÚP) – v lednu proběhly další
upřesňující schůzky se zhotovitelem (arch. Sixta,
projekční společnost C.H.S. Praha) před výrobou
„čistopisu“ návrhu ÚP a jeho odevzdáním Odboru
územního rozvoje při MÚ Říčany (pořizovatel) k tzv.
společnému jednání. Odbor plánování úřední
vyhláškou určí termíny k prvnímu zveřejnění a
případnému připomínkování.

Odpadové hospodářství v roce 2015
V lednovém Exitu byly uveřejněny nabízené druhy
likvidace opadů v obci a termíny svozů. Vše na webu
obce http://www.mirosovice.cz/odpadove-hospodarstvi-/ .
Během února probíhá rozsáhlá kontrola plateb u
rekreačních objektů (čísla evidenční) spojená
s rozesíláním upozorňujících (a urgujících) dopisů,
v březnu podobná revize čeká domy s čísly popisnými.
Každý objekt (včetně sídel právnických osob) musí
prokázat, jak nakládá s komunálním odpadem,
případně jiným, který jako firma vyprodukuje. U firem
či fyzických osob oprávněných k podnikání nás navíc
bude velmi zajímat splněná zákonná povinnost třídit
odpad.
Kontejner na textil – v březnu se uskuteční výměna
zelených kontejnerů (za bílé) u obecního úřadu a
v Karlíně, které slouží k odevzdání nepotřebného
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zelených kontejnerů (za bílé) u obecního úřadu a
v Karlíně, které slouží k odevzdání nepotřebného
textilu. Stávající firma nezvládala pravidelné
vyprazdňování, nová společnost DIMANTEX garantuje
vyprazdňování 1x týdně.

Povinnost označit
psa známkou –
OZV 1/2012
Dle obecně závazné
vyhlášky z roku 2012 o
místních poplatcích je
každý vlastník (s trvalým
pobytem v Mirošovicích)
psa staršího 3 měsíců
povinen uhradit do 31.
ledna příslušného roku
nejen poplatek 150,- Kč /rok/1 psa, ale také zakoupit
psí identifikační známku a sdělit údaje, pomáhající
obecnímu úřadu zjistit majitele psa v případě jeho
zaběhnutí (evidujeme číslo známky, kontakt na
majitele, rasu a jméno psa, aj.). Situace s nalezenými
psy je velmi neuspokojivá a začíná být pro úřad a
rozpočet obce z hlediska náplně práce a finančních
výdajů neakceptovatelná - v lednu jsme řešili 8 případů
nalezených psů, z toho hned 3 bohužel skončili v útulku
(účty - odchyt psa 2 tis. Kč, umístění v útulku 5 tis.
jednorázově za očkování a karanténu a dále 2 tis. za
pobyt každý měsíc..). Je pravda, že polovinu případů
tvořili psi, které odchytla dálniční policie. I tu jsme však
museli „umravnit“ a poučit, že mirošovický úsek
dálnice je jasně vymezený.. Nyní nám zbývá dořešit
ještě jednoho pobíhajícího psa.. Apeluji na všechny
vlastníky – označte psa, nahlaste nám všechny vhodné
údaje, opravte si ploty!

Povinnost likvidovat dešťové vody na
svém pozemku
Další z přetrvávajících nešvarů, kdy je stále porušována
nejen obecně závazná vyhláška, ale v tomto případě
navíc zákon stavební a vodní – každý vlastník
nemovitosti je povinen zajistit si likvidaci svých
dešťových vod (z okapů, záhonků, valů, ze své činnosti,
apod.) na svém pozemku.
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Tedy není přípustné, aby byly vody naopak svedeny na
místní komunikace! I toto bude jedním z úkolů
určených zastupitelů, o problému již jednáme se
Stavebním úřadem v Mnichovicích.

Kácení obecních stromů a dřevin,
možnost odběru palivového dřeva
V březnu
ještě
mimo
vegetační období budou
skáceny za asistence plošiny 2
ks velkých nemocných líp
(Senohrabská, Pod Mostem),
provedeny zdravotní řezy
kaštanu
v Karlíně
a
zredukovány náletové dřeviny
u rybníka, Ke Křížku a u Husa.
Předmětné palivové dřevo
bude volně k odběru, termín
„akce“ není stanoven,
sledujete web, info by
mělo přijít i ze SMS kanálu.
Mnichovice – možnost podání daňového přiznání
Využijte možnosti podat daňové přiznání za rok 2014
na MÚ Mnichovice, který ve spolupráci s FÚ Říčany
umožňuje vyřídit si tuto povinnost. Lze navíc i
bezplatně získat pomoc při vyplňování dotazníku a to:
 v úterý 17.3.2015 od 16.00 – 19.00 hodin
v infocentru Mnichovice
Během února a března jsou zde k dispozici i potřebné
formuláře. Na všech finančních úřadech pak bude
zajištěno přijímání daňových příznání ve dnech 23.3. –
1.4. v pracovní dny do 18.00 hodin.

Různé – jednou větou
 SMS obecní infokanál – stálá výzva k poskytnutí čísla
svého mobilu!
 Příspěvek 530 tis. Kč na přístavbu ZŠ Mnichovice dle
dohody o školském obvodu uhrazen
 Samolepky
„Nevhazujte reklamu“
k dispozici na úřadě
 2 nové plechové garáže do areálu Karlín pod most
objednány
 Geniální „Amadeus“ ve Vinohradském divadle moc
zdařilý, lístků jsme však měli jen 50..
„Všichni vědí naprosto přesně, jak mají žít druzí.
Zato nikdy nevědí, jak mají žít oni sami.“
(Alchymista – Paulo Coelho)
„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas,
ale žádný, jak ho vzkřísit.“
(Albert Einstein)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

