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Výzva „Poklopy“ - zásobník č. 3 – v prázdninovém čísle Exitu
se poprvé objevila žádost o spolupráci nahlásit na obecní
úřad uvolněné, vpadlé, sesunuté či jinak podobně
opotřebené kanalizační a vodovodní poklopy a víka. Jako
vlastníkovi této vodohospodářské infastruktury jdou tyto
opravy za obcí, nicméně jak VHS Benešov, tak KSÚS přislíbily
pomoc a spoluúčast. Probíhá sběr a tvorba seznamu, po
prohlídce dojde snad v říjnu/listopadu k renovaci.

Sdružení místních samospráv (SMS) ve
spolupráci s hnutí STAN prosadilo novelu
zákona o RUD (rozpočtovém určení daní)
I obec Mirošovice se svým podpisem a prohlášením aktivně zúčastnila výzvy SMS ČR určené poslancům a senátorům nově upravit
zákonné přerozdělování daní ze státního rozpočtu. Nemožné se podařilo, tento návrh totiž v téměř paralyzované sněmovně i
senátu prošel a obce a města obdrží zase o něco více finančních prostředků, které mohou okamžitě využít ke svým potřebným
investicím – nemusí se tak spoléhat jen na nejisté dotační tituly. Pro Mirošovice to vychází kolem 800 tis. Kč/rok. Není asi třeba
psát, jak je každá taková částka vítaná.

Různé – jednou větou







Dovolená sekretariátu od 25.9. do 4.10. Přítomen pouze
starosta, děkujeme za pochopení
ČEZ oznamuje – nepůjde proud v pondělí 9.10. od 7.30 – 11
hodin (Hlavní 304, Hubačovská 360, Za Dálnicí 171 a 378,
dále čp. 343 a pozemky parc.č. 745/7 a 745/8)
Připomínka Marius Pedersen – stavební polystyren nepatří
do žlutých kontejnerů, jedná se o nebezpečný stavební
odpadový materiál!
Společné divadlo – Na Vinohradech v úterý 17.10., odjezd
od úřadu v 17.30 hodin

„Dobrou formou vlády je aristokracie – vláda moudrých
hájí zájmy velkých společenských skupin. Zvrhlou vládou
je oligarchie – skupina bohatých bez kontroly propojuje
svůj zájem se státem.
Může být hůř – když vládne ochlokracie – vláda lůzy, tj.
zlých lidí, hloupých a neschopných demagogů“
(Aristoteles))
Pythagorova věta má 24 slov.
Desatero přikázání 179 slov.
Americká deklarace nezávislosti 7818 slov.
Direktiva EU o prodeji zelí 26 911 slov.
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

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.

Ping-Pongový dětský kroužek
Pro děti od 6 do 16 let se nově otevírá
Ping-Pongový kroužek pod hlavičkou obce
Mirošovice (tudíž pro děti zcela zdarma).
Zápis účastníků: ve středu 4. 10. 2017 v 1900 hod
Kde: Tělocvična u Základní školy v Mirošovicích
Termín: každou středu od 1900 do 2000 hod
Ukončení kroužku: 28. 3. 2018
Sebou: sportovní oblečení, obuv se světlou podrážkou,
pálku (kdo nemá, bude mu zapůjčena)
Přijďte včas, škola se po dobu trvání kroužku zamyká.
Instruktoři kroužku:
Ing. Radek Lhocký – vedoucí
(1x vítěz a 3x stříbrný v poháru Mirošovice OPEN)

Ing. Kateřina Čápová, DiS. – sportovní vedoucí
(registrovaná divizní hráčka oddílu TJ Košíře)

František Ducháček – asistent
(hráč s 8 letou praxí)

Jan Ščibran - asistent
(hráč s 8 letou praxí)

Zájezd s baráčníky
Sdružená Obec Baráčníků Mirošovice Vás srdečně zve na
autobusový zájezd na zámek Kozel u Plzně dne 21. 10. 2017.
Odjezd od autobusové zastávky (u prodejny potravin) v 8:00,
návrat mezi 15:00 -16:00.
Vstupné 142 Kč dospělý, 102 Kč senioři nad 65 let, děti a
studenti 6-26 let. Přihlášky podávejte telefonicky nebo
emailem na kontakt:
Tereza Šelichová,
tel: 728 550 662,
email: tselichova@gmail.com
Těšíme se na Vás
Další informace a informace o pořádaných akcích naleznete
na: https://www.facebook.com/obecbaracnikumirosovice/
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Vážení spoluobčané,

Zasedání zastupitelstva obce

horká volební kampaň začala, jedno z nejdůležitějších
hlasování o budoucnosti naší novodobé republiky se
blíží. A jaké je spojující motto programů? Slibuji, že chci
vládnout. Nejvíce absurdní však je, co předvádějí
všechny tři dosud vládnoucí strany – chovají se, jako by
se jich právě uplynulé čtyři roky marasmu a zoufalství
netýkaly, že zde vůbec nebyly, že za šílenou a kolabující
zákonodárnou džungli a policejní byrokracii nemohou. A
tak zde 28 let po pádu komunismu máme opět nabídku
diktatury s demokratickou tváří typu Ruska a Číny.
Skutečným smyslem tohoto matení mozků je jedině
ochrana penězovodů od státu do agrofirem, kam putuje
nejvíc evropských nebo českých dotací. Nemluvě
samozřejmě o způsobech konání a nějakém morálním
kreditu (dotační podvody, StBácké praktiky, které už
začaly, nově třeba bonzácká Účtenkovka). Ale to jsou
spojené nádoby..

Potřetí se letos na veřejném zasedání sešli zastupitelé
obce - v úterý 5. září. Kompletní zápis včetně komentáře
k jednotlivým bodům je uveřejněn na webu obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce schválilo a projednalo:
 rozpočtové opatření (RO) 3/2017
 uzavření smlouvy o spolupráci se státní
příspěvkovou organizací ŘSD ČR
 uzavření smlouvy o výpůjčce s KSÚS Středočeského
kraje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Lesy ČR o
zřízení služebnosti inženýrské sítě
 udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ
Mirošovice pro školní rok 2017/2018 a zavázalo se
k úhradě nutných nadnormativních výdajů.
 vydání nové obecně závazné vyhlášky OZV) 3/2017
o regulaci hlučných činností na území obce
Poznámky:
 RO 3/2017 zahrnuje jen navýšené příjmové položky
ve výši celkem 129 776,- Kč (příjmy z poplatků za psy
a nájem hrobových míst, zhodnocení stavebních
pozemků napojením na obecní IS, vyšší příjem
z RUD, příjmy za užívání tělocvičny a sportovního
areálu, za zábor veřejného prostranství a svoz
odpadu obecní multikárou, dotační - Středočeský
kraj vyúčtoval krajské volby 2016) - a žádné
navýšené výdajové položky
 Smlouva s ŘSD ČR o spolupráci - rekonstrukce mostu
přes dálnici D1 na Božkov. Smlouva řeší zastupování
obce organizací ŘSD při podávání dotační žádosti ze
SFDI včetně veškerých dalších jednáních spojených
se zajištěním projektové přípravy a pak samotné
realizace
 Smlouva s KSÚS Středočeského kraje o výpůjčce předmětem této smlouvy je výpůjčka (možnost užití)
části obecních pozemků dotčených plánovanou
realizací stavby nového mostu na Senohraby přes
silnici I/3 vypůjčiteli Krajské správě údržby silnic
Středočeského kraje
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
s Lesy ČR - v rámci plánovaného odbahnění vodní
nádrže U Zvoničky bylo nutné při probíhajícím
 stavebním řízením uzavřít smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení

A Mirošovice? Zde máme na rozdíl od pochybných
volebních slibů konkrétně nabito. Vedle již rozjetých
velkých projektů (nový dům č.p. 5 a zkapacitnění ČOV) i
menších (např. odbahnění nádrže jako součást
revitalizace návsi) nově zkusíme ve spolupráci
s Mnichovicemi a Ladovým krajem připravit
rekonstrukci Božkovské cyklostezky či odkoupit část
pozemků u protihlukové stěny pod nádražím k výstavbě
záchytného parkoviště. A více... (psáno 15.9.2017):
 Na veřejném zasedání 5.9.2017 byly schváleny
důležité smlouvy. A opět vyhláška..
 Volby do Poslanecké sněmovny ČR se konají 20. a 21.
října – metodika č. 2
 Stavební úřad Mnichovice vydal povolení ke stavbě
nového domu č.p. 5
 Začaly silniční opravy dle zásobníku č. 1
 Zacvičíme si koncem října u rybníka?
 Sdružení místních samospráv ČR prosadilo
v parlamentu novelu přerozdělování daní
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stavebním řízením uzavřít smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům ve
vlastnictví Lesů ČR. Předmětné pozemky budou
zatíženy právem stavby a možností provozování,
oprav a údržby. Zřízení služebnosti je úplatné za
částku 10.000,- Kč
 Základní škola, nízký počet žáků v roce 2017/2018,
žádost o výjimku – zde paní místostarostka Pilousová
referovala o nastalé situaci, kdy ve školním roce
2017/2018 bude v důsledku nižšího počtu školou
povinných dětí v obci navštěvovat školu méně dětí
oproti loňskému roku a z toho důvodu je škola
povinna dle školského zákona požádat Krajský úřad
Středočeského kraje o výjimku a obec Mirošovice se
jako zřizovatel zavázala k úhradě nadnormativních
výdajů.
 OZV 3/2017 o regulaci hlučných činností na území
obce Mirošovice – byly podány informace o procesu
kontroly přijaté vyhlášky 2/2017 o regulaci hlučných
činností z června tohoto roku, kdy ministerstvo
vnitra, kam obce povinně nové vyhlášky odesílají,
vydalo pokyn ke zrušení předmětné vyhlášky 2/2017,
neboť světelnou a zvukovou reklamu již řeší jiný
zákon a tedy není možný ani v příkladovém výčtu tyto
pojmy ve vyhlášce uvádět. Poděkování za bedlivý
dozor tedy míří na MV a na základě ministerského 6 stránkového rozboru naší 1 - stránkové vyhlášky tak
byly v nové vyhlášce 3/2017 z uvedených
příkladů činností v čl. 2 vyřazeny pojmy světelné
a zvukové reklamy a upřesněno, co bylo myšleno
zkouškami motorů (tedy dopsáno, že hlučné
startování).



voleb dosáhne 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva a má trvalé bydliště v Mirošovicích,
případně občané odjinud s hlasovacím průkazem, který
jim na jejich žádost vydá příslušný místní úřad. Občan
Mirošovic, který chce hlasovat v jiném volebním okrsku,
musí požádat o vydání voličského průkazu. Tuto žádost je
třeba doručit nejpozději do pátku 13. 10. 2017 při
písemném podání žádosti, osobně lze na OÚ požádat do
středy 18. 10. 2017 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají stálé
seznamy voličů






Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, 20. – 21. 10. 2017 – metodika č. 2


Kdy: pátek 20. října 14.00 – 22.00 hod.,
sobota 21. října



Kdo: volit může státní občan ČR, který alespoň druhý den

8.00 – 14.00 hod.

Kde: volební místnost na Obecním úřadě Mirošovice



Voličský průkaz bude vydán nejdříve ve čtvrtek
5. 10. 2017 osobně žadateli nebo osobě s plnou mocí
opatřenou ověřeným podpisem. Lze ho také zaslat na
v žádosti uvedenou adresu. Voličský průkaz umožňuje
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu, a tedy volit
kdekoliv ve volebním okrsku na území České republiky
Podmínkou výkonu volebního práva je zápis občana, který
má právo volit, ve stálém seznamu voličů (databáze trvale
bydlících nad 18 let). Tento seznam vede každý obecní
úřad - je účelné, aby si voliči, kteří mají pochybnost, zda
jsou ve stálém seznamu zaevidováni, ověřili tento fakt (na
OÚ Mirošovice)

Jak: pouze osobní účastí (zastoupení není možné)
Hlasovací lístky (v modré obálce) budou dodány všem
voličům do schránek nejpozději 3 dny před dnem konání
voleb, tedy do úterý 17. 10. 2071 Volič prokáže po
příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní
občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním,
diplomatickým či služebním pasem ČR. Občan, hlasující na
voličský průkaz, je povinen odevzdat jej volební komisi.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží hlasující
od volební komise prázdnou šedou úřední obálku. Na
žádost lze dodat za chybějící či poškozené nebo jinak
označené lístky nové hlasovací lístky. Po obdržení úřední
obálky vstoupí volič do prostoru k úpravě hlasovacích
lístků (za plentu). Zde vloží do obálky 1 hlasovací lístek –
upravený dle přiložených pokynů. Ty jsme zatím
neobdrželi – v minulých volbách 2013 bylo možné
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému dává volič přednost. Jiné úpravy nebo
zaškrtnutí více než 4 kandidátů neměly na posuzování
hlasování vliv.
Po opuštění prostoru za plentou (zde nesmí být nikdo
kromě voliče přítomen) vloží občan úřední obálku
s hlasovacím lístkem do volební schránky. Voliči, který se
neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, volební komise hlasování neumožní.



S sebou: platné průkazy totožnosti o průkazu občanství
ČR



Volby nejsou povinné



V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat
obecní úřad



Hodně zdaru..
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Z projektů 2017-22 – aktuality, revitalizace
obce, nové nápady
Bezpečné a bezbariérové chodníky IV. etapa, křižovatka I/3 a
II/508 – od ulice K Rybníku k ulici Na Stráni. Mnichovické
územní rozhodnutí nabylo právní moci, říčanský odbor
dopravy zahajuje stavební řízení. Dotační žádost k odevzdání
na SFDI začátkem prosince.
Intenzifikace ČOV, rozšíření vodovodu a kanalizace (Na
Vrchách, větev tlakové kanalizace v Karlíně)
– projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
je právě hotová, probíhá sběr stanovisek dotčených orgánů a
podpis smluv s majiteli pozemků, kde vlastníkem není obec.
Plán získat ÚR do konce listopadu 2017 platí.
Z revitalizačních projektů
Výstavba víceúčelového domu Hlavní 5 – SÚ Mnichovice vydal
rozhodnutí o umístění stavby i stavební povolení, povolení o
odstranění stavby už máme. Demolice v plánu letošní podzim,
zahájení stavby na jaře 2018. Poznáváme a střetáváme se
s absurditami při možnostech získání dotační podpory
(ministerstvo pro místní rozvoj) – nejvíce to, že obec
Mirošovice
není
v seznamu
sociálně
vyloučených lokalit (třeba v Ústí tak mohou růst stavby jako
houby po dešti!)
Vodní nádrž – dle informací už začal Odbor životního prostředí
v Říčanech zpracovávat kladné souhrnné stanovisko pro
vodoprávní úřad. Další dotační obstrukční nesmysl však
objevujeme z dílny ministerstva zemědělství – a to povinnost
tzv. mocnosti sedimentu 40 cm. To znamená, že hloubka
vytěžovaného sedimentu musí být všude nejméně 40 cm.
Nestačí tedy, že ho máme na začátku 70 cm, u stavidla kolem
30 cm. Máme sice bahna přes 650m3, ale nevhodně nám
v nádrži leží! Tak uvidíme.
Park U Zvoničky – „mlatová cesta se zapracovává, lavičky již
sedí“. Vysazen byl už také široký pás keřů podél chodníku a
vyhloubena trasa k nádrži.

Hráz Štičího rybníka – i zde ze současné úzké blátivé pěšiny
vznikne 1,5m široká mlatová stezka s lavičkami, 3 nové lampy
veřejného osvětlení
dokonce
už
svítí
(podařil se překop
komunikace K Rybníku
a napojení se na
překládaný ČEZ sloup).
Zeleň mezi rybníkem a
protihlukovou stěnou
bude zrevidována a
upravena.
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Workoutové hřiště u rybníka – už existuje finální varianta a
specifikace prvků včetně zasazení celé plochy (10x10m) do
terénu u smutečních vrb. Outdoorová sestava je navržena jako
komplexní a multifunkční sportovní zařízení pro rozvoj
silových o obratnostních dovedností pro venkovní fitness park
(posilování, strečink a protahování, formování postavy a
celkové zvyšování fyzické kondice). Na rozdíl od Mnichovic,
kde jsme čerpali inspiraci a sdíleli příklady dobré praxe, však
jako bezpečnou dopadovou plochu volíme červenou pryžovou
plochu (stejnou, jako naproti v areálu). A barva konstrukcí
bude modro-bílá (SK Mirošovice) - s červenou plochou tak
dostáváme trochu nostalgicky, ale hrdě naší národní
trikolóru. A tak
pakliže nenastanou
nějaké problémy,
na říjnový svátek
28. 10. 2017
plánujeme
slavnostní hudební
otevření
s prezentací!
Informace
včas
rozešleme.
Z nových projektů
Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského
jezírka – tak zní název projektu z dílny ITI pražské metropolitní
oblasti - cyklodoprava - při ministerstvu pro místní rozvoj
(IROP). Společně s partnerskými Mnichovicemi byl podán a
ministerstvem už akceptován záměr živičným povrchem
opatřit stávající spojovací polní cestu, trasu cyklostezky 0020,
která tak bude přátelská nejen pro pěší, ale i pro cyklisty, inline bruslaře, maminky s kočárky apod. Naváže na podobně
připravovanou cyklostezku Mnichovice – Říčany. Vjezd bude
povolen pouze zemědělské obhospodařující technice, nikoliv
automobilové dopravě. Projektová dokumentace se začíná
tvořit, finančně bude podpořena sdružením obcí Ladův kraj.
Podání žádosti na jaře 2018.
Parkoviště P+R – neboli Park and Ride (zaparkuj a jeď) – opět
ITI projekt z Integrovaného operačního programu (IROP).
Rozumný a potřebný titul, sloužící k výstavbě záchytných
parkovišť. Naše parkoviště u nádraží pro cca 30 aut přestalo
dávno stačit. Protože v územním plánu jsou pozemky pod
nádražím u protihlukové stěny funkčně vedeny pro tyto účely,
podáme na ministerstvo předběžnou žádost a zkusíme oslovit
vlastníky k možnému odprodeji.

Podzimní opravy komunikací – zásobníky 1
a 2, výzva č. 3 – poklopy
Úpravou krajnice a pokládkou žlabů do betonového lože v ulici
Ke Křížku začaly v obci avizované drobnější opravy komunikací
a dešťové kanalizace. V ulici Ke Křížku bude ještě spolu
s obrubníky položen velký odvodňovací žlab a nově usazeny
šachty. Podobné úpravy krajnic čekají úseky podél domů čp.
98 a 95 nebo u obecního úřadu. Zásadní zásah odvodu vody
do potoka se provede také v Karlíně pod mostem. Naopak asi
až na jaro přesuneme kompletní opravu vjezdu k 4 RD u
potoka (nová mostovka, žlab a celý vjezd), společně
s plánovanou rekonstrukcí povrchu ulice Ke Hradu.

