Strana 4 / 4 21. srpna 2017

EXIT 21

Různé – jednou větou






Výzva – hlaste nám sesunuté vpadlé poklopy a víka (kanalizační a vodovodní) na komunikacích. I krajských.
Připravujeme jejich opravu!
Na nohejbalovém hřišti u obecního úřadu bude v září upevněna nová síťová zábrana
Nepojízdné auto Suzuki na parkovišti v Karlíně zmizelo – podařilo se nám najít vlastníka!
Volně se pohupující dravci (plašiče ptáků) na obecním úřadě fungují – zatím nepřibyla žádná vyklovaná díra!
Po osmi měsících od aukčně získané poloviny lesního pozemku nám Úřad pro zastupování státu oznámil jeho vklad
na katastr. To je rychlost!
„Jsem si jist, že jsme pány svého osudu. Nenechme se se otrávit
těmi, co nám házejí klacky pod nohy, co se ptají, proč to děláme.
Později se totiž budou ptát, jak jsme to dokázali.
Dokud věříme tomu, co konáme – vítezství je naše“
(Winston Churchill)
„Teroristi chtějí zabíjet kohokoli, kdekoli a jakkoli. Nejdrsnějším zjištěním
je, že dříve nebo později se teroristovi jeho zločin podaří spáchat. A i když
protiteroristické síly nikdy nedisponovaly arzenálem jako dnes, zůstává
paradoxem, že nikdy také nebylo snazší útok provést“
(The Guardian)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

Drazí rodiče,
Vaše láska manželská dne
7.září bude trvat již 50. let a
my jsme velmi šťastní, že s
Vámi smíme tento moment,
tolik výjimečný pro celou naši
rodinu oslavit! Z celého srdce vám
gratulujeme, jste nám skvělým příkladem do života!

Krásnou zlatou svatbu!
Přejí vaše děti
Jitka, Blanka,
Láďa, Jana a
Honza
s partnery a
devíti vnoučaty.

Restaurace na Hřišti pořádá
zvěřinové dančí hody.
O víkendu 30.9. - 1.10.2017 se budou po
oba dva dny podávat speciality z daňka.
Vzhledem k omezenému počtu míst je
rezervace nutná, tel: 739 015 347.
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Vážení spoluobčané,
žijeme v seriálové době. A nejde bohužel jen o seriály
televizní (které už dávno ztratily invenci), ani o dotační
podvody (nežádoucí vedlejší účinek původně asi
správného záměru, jak začít s obnovou zdevastované
země), ale o již téměř každodenně oznamované zprávy
o teroristických útocích v nedalekém světě a pak o také
nevinných obětech na tuzemských silnicích. A do toho si
v našich malých Čechách pravidelně volíme – v Exitu
najdete první metodiku k říjnovým sněmovním volbám.
Pokud jde dopravní situaci v Mirošovicích, myslím však,
že přinášíme příznivé informace o silnici II/508 (Hlavní) i
o dálničních mostech. I nový místní seriál by mohl
pokračovat – celkem jednoduchou „revitalizací“ parčíku
U Zvoničky totiž byla zahájena další etapa rozvoje obce,
jakási nadstavba uplynulého budování, kdy skončily
prioritní a vitálně důležité realizace všech inženýrských
sítí (plyn, voda, kanalizace), přestavba školy a obecního
úřadu, oprava komunikací, hřišť či odbahnění rybníka.
V září nás čekají dvě tradiční kvartální akce – veřejné
zasedání zastupitelstva (5.9.) a sběr velkoobjemového
odpadu (22.+23.9.), v říjnu pak společná divadelní
návštěva (17.10.). A více.. (psáno 17.8.2017):
 Volby do Poslanecké sněmovny ČR se konají 20. a
21. října – metodika č. 1
 Veřejné zasedání zastupitelů proběhne 5. září
 Rekonstrukce povrchu silnice Hlavní přislíbena ještě
letos!
 Děti Země podaly rozklad – Modernizace
mirošovické dálnice D1 odložena?
 Nové koše a pytlíky pro pejsky (a páníčky)!
 Revitalizace parku U Zvoničky a Štičího rybníka

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR – metodika č. 1
Termín byl oznámen na dny 20. a 21. října. Těchto voleb
se nemohou zúčastnit cizí státní příslušníci, pouze občan
ČR. Obecní úřad vede stálý seznam voličů pro trvale
hlášené občany – každý občan si může na obecním úřadě
ověřit, zda je v něm zapsán. Obyvatelé odjinud mohou
v naší obci volit, podobně Vám bude umožněno volit
mimo Mirošovice na voličský průkaz – ten vydává obecní
úřad dle místa trvalého pobytu. Průkaz lze obdržet
osobně (od 5. - 18.10.) nebo poštou na základě písemné
žádosti s ověřeným podpisem (žádost nutné podat do
13.10.).
Podrobná metodika č. 2 - v příštím zářijovém Exitu 21.

Zasedání zastupitelstva obce
Na úterý 5.9. od 19 hodin je naplánováno druhé letošní
veřejné zasedání zastupitelů.
Z programu:
 Projekty na období 2017/18 a 2017-22
 Prodeje částí obecních pozemků, rozpočtové
opatření 2/2017
 Smlouva s KSÚS o stavbě mostu na Senohraby
 Smlouva s ŘSD o spolupráci - rekonstrukce mostu na
Božkov
 ZŠ Mirošovice – nižší počet žáků, žádost o udělení
výjimky
 Veřejnoprávní smlouva s obcí Senohraby o požárním
zabezpečení a společném hřbitově
 Různé
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Rekonstrukce Hlavní (II/508), dálniční
mosty, modernizace D1
„Situace na bojišti se mění každým okamžikem“tentokrát to však vypadá zajímavě a pozitivně. Po
jednání s ředitelem Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (KSÚS) panem Dvořákem je snad
možné sdělit:
Most přes I/3 na hřbitov do Senohrab (č. III/3352) –
podařilo se! Demolice zima 2017/18, následovaná
stavbou nového mostu jaro – podzim 2018. Probíhá
územní řízení, stavební povolení do konce roku.
Demoliční souhlas byl již udělen.
Silnice Hlavní (II/508) – mirošovický úsek této krajské
komunikace II. třídy (od mostu přes I/3 k ulici Ke Hradu)
bude opatřen novým živičným povrchem, opraví se
vpusti dešťové kanalizace a dopravní značení. Probíhá
výběr zhotovitele, realizace plánována na říjen 2017. Tak
snad. Poděkování za vstřícné a konstruktivní jednání.

EXIT 21

SÚ Mnichovice vydal 10.8. územní rozhodnutí, o
stavební povolení budeme nyní žádat na Odbor dopravy
při MÚ Říčany.
Výstavba víceúčelového domu Hlavní 5 – na SÚ
Mnichovice byla odevzdána projektová dokumentace se
všemi stanovisky dotčených orgánů pro zahájení
sloučeného územního a stavebního řízení.
Vodní nádrž U Zvoničky – projektová dokumentace pro
stavební povolení na odbahnění (zvýšení akumulační
schopnosti)
a
stavební
úpravy
(opevnění
břehů lomovým kamenem, nový požerák a vtokový
objekt) byla předána na Vodoprávní úřad Říčany.
Revitalizace parku U Zvoničky a veřejného prostranství u
Štičího rybníka – jak bylo psáno v úvodu, v případě
proluky U Zvoničky se jedná o výstavbu mlatové cesty
1,5m široké s odbočkou k chodníku na Hlavní a se
stupňovitou spojkou k nádrži. U komunikace i v parku
dojde k výsadbě odcloňujících keřů a stromů, bude
osazen mobiliář (lavičky, koše). Spojnice k nádrži zatím
skončí dřevěnou lávkou přes potok. Na tuto první etapu
naváže druhá – až po avizovaném vyčištění nádrže (opět
cesta, lavičky, koše). Na hrázi rybníka vznikne podobná
mlatová cesta s lavičkami, revizí projde přítomná zeleň
(stromy, trávník a keře u protihlukové stěny), přibydou 3
lampy veřejného osvětlení. V prostoru u smutečních vrb
bychom rádi umístili workoutové hřiště – venkovní
fitness park.
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v celé obci včetně možnosti přestaveb rekreačních
objektů na RD (např. lokality Na Vrchách, Na Stráni,
Karlín, Za Dálnicí, Hubačovská, Na Oblouku, Ke Hradu, Ke
Mlejnu, Na Ježově aj. a také Na Hůře) a tedy zákonně
určen vývoj obce. V případě, že se jedná o větší stavební
firmu, která na pozemcích těchto vlastníků buduje
inženýrské sítě, podepisuje obec se stavebníkem
smlouvu o spolupráci, v rámci které požaduje nejen
finanční příspěvek (v tomto konkrétním případě obec
obdrží 1,47 mil. Kč), ale další plnění – zde rekonstrukce
ulice K Rybníku a nová přečerpávací stanice
s dimenzovanými řady pro budoucí rozvoj celé
severozápadní části obce - viz odstavec výše. Samotná
spoluúčast obce bude činit cca 0,5 mil. Kč.
Pokud jde o rozvoj lokality Na Stráni - spor s Odborem
Životního prostředí v Říčanech je veden kvůli jeho
nesouhlasu s rozšířením a rekonstrukcí této místní
komunikace (pokládka sítí a veřejné osvětlení), a
následnou navrhovanou výstavbou 12 RD, které
zákonitě s sebou přinese likvidaci současné náletové
zeleně. Výstavbu domů bez problémů povolují, ale
pouze podél silnice na Lomnici, naproti řadovým RD.
Nechtějí slyšet, že jde o urbanistickou pošetilost, že
současný stav ulice Na Stráni přestává být únosný pro
bydlení, že díky speciálně navrhovanému regulačnímu
plánu je zaručen i vznik nové kvalitní zeleně.
Ještě závěrečná informace k této problematice – tam,
kde to bylo legislativně možné, dochází v novém
územním plánu oproti stávajícímu k redukci
zastavitelných ploch – celkem o 5 ha.

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Na Vinohradech, úterý 17. října, v 19.00
hodin, „Když ptáčka lapají…“
Podobná racionální dohoda byla uskutečněna se
zástupci ŘSD ve věci rekonstrukce dálničního mostu na
Božkov (místní komunikace K Jezeru)
Most přes D1 na Božkov – byl nalezen konsenzus ve věci
určení vlastníka a správce mostu a „na stole“ je již návrh
smlouvy o spolupráci. ŘSD provede kompletní generální
opravu mostu, obec bude v dalších letech zajišťovat jeho
běžnou údržbu. Odhad realizace rok 2019.
Modernizace dálnice D1, nový most na Mnichovice – jak
bylo avizováno v minulém Exitu, začátkem července
ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení na úsek
02 (Mirošovice – Hvězdonice), které zahrnuje i výstavbu
nového mostu na Mnichovice. Hnutí Země však podalo
rozklad, a to účelově ve všech bodech. Harmonogram
realizace tak je nyní nejasný, každé takové odvolání prý
znamená až o rok prodloužení termínu zahájení stavby.

Projekty 2017-22
Bezpečné a bezbariérové chodníky IV. etapa, křižovatka
I/3 a II/508 – od ulice K Rybníku k ulici Na Stráni.

Intenzifikace ČOV, rozšíření vodovodu a kanalizace –
i zde dochází k finální kompletaci projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
(podmínkou byl zrealizovaný kanalizační a vodovodní řad
o délce 500 m, získaný výstavbou sítí v lokalitě Na Hůře,
kterým se obec přiblížila do oblasti Na Vrchách a získala
nová dostatečně dimenzovaná přípojná místa). Hrubý
odhad harmonogramu – do 11/2017 získat ÚR, do
4/2018 SP, do 6/2018 podat dotační žádost, začátek
realizace cca jaro 2019.
Výstavba RD Na Hůře, lokalita Na Stráni - komentář k
šířeným hloupostem a nesmyslům – už od roku 1996
probíhal sběr žádostí a podnětů vlastníků pozemků
(mirošovických občanů) pro nově vznikající územní plán.
V něm byly stanoveny zastavěné a zastavitelné plochy

Po čase se vracíme na vinohradskou scénu, kde budeme
v novém nastudování Tomáše Töpfera sledovat dřívější
úspěšnou hru z 80. let „Taková ženská na krku“. Opět
komické svízelné situace budou řešit M. Holý, P. Rychlý,
V. Vydra, J. Satoranský, K. Brožová a další. Motto příběhu
– „oznamovat svoji svatbu v přítomnosti milenky není to
pravé..“
Organizace: Zájemci si mohou zakoupit lístek (7.- 10. ř.)
na obecním úřadě. Cena činí 350,- Kč.
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Odpadový víkend 22. a 23. září
– velkoobjemový odpad
Třetí letošní sběr velkoobjemového odpadu. Velký
nebezpečný odpad až v prosinci.
Dodržte sběrný čas v pátek a sobotu! Zdarma lze
odevzdat v:
pátek 22.9. 15.00 - 18.00 hodin
sobota 23.9.
9.00 - 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín



Velkoobjemový odpad: - nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, saně, boby..aj.
Drobný elektroodpad: - po celý rok sběrný box před
vchodem do obecního úřadu nebo zelená popelnice
u ordinace lékaře.

Dopravní značení U Zvoničky, sáčky na psí
exkrementy, mobiliář
Dopravní situace v ulici U Zvoničky a před Restaurací U
Císaře začíná být v některé dny neúnosná. Protože to
není vždy způsobeno jen větší návštěvou (zvykem se stal
„tranzitní“ parking – jen přestup posádek do jednoho
pokračujícího auta a ponechání více vozů až do večera
parkovišti), ve spolupráci s majiteli restaurace a místními
obyvateli byla navržena opatření, která snad povedou
k nápravě tohoto ne vítaného návyku. Dojde mj.
k instalaci omezujících značek (parkoviště pro hosty
restaurace max. 2 hodiny, nebezpečí odtahu, zákaz busů,
plná žlutá čára, tonáž, aj.). K doplnění dopravních značek
dojde i jinde na místních komunikacích – např. parking
před základní školou pouze pro návštěvníky, 1x
zpomalovací polštáře v ulici Ke Mlejnu apod. Inženýring
již připravuje společnost QUO. Ve dvoře Restaurace U
Císaře vznikne navíc nové parkoviště s vyřešeným
odvodněním v rámci přestavby ubytovacího zařízení.
Rozmístění odpadkových košů a držáků se sáčky na psí
exkrementy – už na 10 stoupl v červenci počet míst
se sáčky pro psí hovínka - buď přímo s odpadkovým
košem, nebo samostatně v blízkosti koše stávajícího.
Pozorný chodec možná zaznamenal, psovodi jsou jistě ve
střehu (např. ve Školní, u nádraží, U Zvoničky, v Karlíně,
nad potravinami, před obecním úřadem, Na Ježově, Ke
Mlejnu, u sportovního areálu a u rybníka).

Program úterý 17. října
 17.20 – 17.25 - sraz před Obecním úřadem
Mirošovice
 17.30 – 18.30 - odjezd a společná cesta autobusem
do divadla
 19.00 – 21.30 - divadelní představení
 21.45 – 22.15 - odjezd po ukončení, návrat do
Mirošovic
Adresa: Divadlo na Vinohradech, Náměstí Míru 7, Praha
2, tel. 296 550 111, www.divadlonavinohradech.com

Mapka na webu obce. Přibývat budou další pointy,
neváhejte nám dávat podněty – jako např. p. Fajstávr či
paní Tomášková st. s lavičkami - jejich počet také
plánujeme navýšit! Držáky umožňují zavěsit i papírové
pytlíky s lopatkami, tak uvidíme.

