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Prodej pozemků
Prodám poz. 7 000 m2 u Senohrab 100 Kč/m2 a
17 000 m2 u Kamenice 150 Kč/m2
Obojí přístup obecní komunikací, 150 m od zástavby a
žádná ochr. pásma.
Pozemky vyjma zemědělských staveb nebo staveb bez
základů zatím nestavební.
Tel. na majitele: 603 442 474

Vážení spoluobčané,

Prodej pozemků
Prodám pozemky 7000 m2 u Senohrab 100 Kč/m2 a
17 000 m2 u Kamenice 150 Kč/m2
ObojÝ p°Ýstup obecnÝ komunikacÝ, 150m od zßstavby
a ×ßdnß ochr. pßsma.
Pozemky vyjma zemýdýlskřch staveb nebo staveb bez
zßklad¨ zatÝm nestavebnÝ.
Telefon na majitele: 603 442 474
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žlutý pyl je všude, nezaprší a zasetá tráva neroste –
a přitom bychom déšť tolik potřebovali. Nová vodní
nádrž U Zvoničky, jedna ze staveb letošní zimy a jara, je
hotová, terénní úpravy také, ale semena bohužel
pomalu usychají. Dobře je aspoň kačenkám, kačerům a
žábám. Souběžným druhým (a třetím) zásadním
počinem prvního půl roku 2018 se stala rekonstrukce
naší páteřní komunikace Hlavní (a budoucí instalace
radarů pro úsekové měření rychlosti). Pěkně to tedy
navázalo a myslíme si, že také povedlo. Ze seznamu
silničářských akcí pak bude následovat odstranění mostu
přes I/3 na hřbitov a Senohraby v noci z 26. na 27.5.
V dubnu jsme se sešli na společném úklidu obce
(poděkování všem vesměs pravidelným pomocníkům) a
z nádraží už po třinácté odstartovali regionální pochod
Krajinou barona Ringhoffera (zde dík baráčníkům za
pěkné aranžmá a napečené koláčky, dětem a paním
učitelkám ZŠ za zajištění prvních dvou kontrol). Pan
Kulvajt se svým vozem stihl zamést celou obec, pánové
z pracovní čety zase začali sekat trávu i novým
traktůrkem, ale odpadů je mnoho – hned na pěti
sběrných místech přidáváme další kontejnery.
Středočeští hasiči nám odsouhlasili veřejnoprávní
smlouvu s obcí Senohraby, ulice Spojovací má nové
lampy a v červnu zavítáme na českou klasiku do
Vinohradského. Blíží se další sběrový víkend a navíc ta
šílenost s GDPR. Je toho hodně, stále se něco děje a my
kvůli svátkům a dovoleným, které se nám s redaktorem
a grafikem termínově vůbec nesešly, vydáváme až nyní
spojené číslo 4,5/2018.. (psáno 8.5.2018):
▪ Proběhlo předání stavby – nádrž U Zvoničky je
hotová, pokračuje revitalizace centra obce
▪ Nový asfalt na Hlavní vyzrává – začalo lajnování,
úsekové měření rychlosti asi od 1.6.
▪ Demolice mostu na Senohraby o týden posunuta –
na sobotu 26.5.
▪ Velký sběrový víkend včetně nebezpečného odpadu
se uskuteční 8. a 9.6.
▪ S Baráčníky do Kutné Hory v sobotu 23.6.
▪ Na „Sňatky z rozumu“ do Divadla Na Vinohradech
v úterý 26.6.

Vodní nádrž U Zvoničky, revitalizace centra
obce, mobiliář
Po závěrečné kontrolní prohlídce se zástupci
Vodoprávního úřadu Říčany bylo možné od 12. dubna
začít nádrž napouštět, hotové dílo včetně terénních
prací pak předal zhotovitel, příbramská společnost
Šindler s.r.o., 26. dubna a následně jsme podali žádost o
vydání kolaudačního souhlasu. Nad rámec projektu se
kompletně opravily svody dešťové kanalizace z ulice
Hlavní a U Zvoničky, postavila dvě nová přístupová
schodiště, předělal bezpečnostní přepad a přibyla
spousta jiných vychytávek. Na pěkné konečné podobě a
celkovém úspěchu projektu má velkou zásluhu
zastupitel Michal Růžička, dohlížející za obec téměř
denně nad zdárným postupem prací.

Revitalizace obce – nastoupili už
také zahradníci, kteří u nádrže
zasadili 2 javory a 1 smuteční vrbu,
u workoutového hřiště pak došlo
k zplanýrování a travnímu osetí
okolí. Úpravy se již zčásti dočkala i
plocha po domě čp.5. Zbývá
dokončit cestu u nádrže včetně
osazení nových laviček, pročistit
proluku za přečerpávací stanicí u
rybníka, již poptáváme zhotovitele
pétanque hřiště v parčíku. Do
konce května skončí kompletní
jarní údržba a revize veřejné zeleně
(obecní úřad, sportovní areál,
hřbitov, plochy pod dálnicí,
historická cesta a jinde).
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Dále z projektů 2018 -22. Územní plán,
lokalita Na Hůře
Cyklostezka Mirošovice - Mnichovice kolem Božkovského
jezírka, Parkoviště P+R – u cyklostezky dokončujeme
projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební
řízení, řešíme vlastnické vztahy (smlouvy o právu provést
stavbu apod.). Projekt výstavby záchytného parkoviště je na
začátku, zakoupený pozemek však už byl vyňat ze ZPF, došlo
k vytýčení hranic a dle dotačních specifik se zahajují projekční
práce.
Intenzifikace ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě (Na
Vrchách, Karlín) – za koordinace VHS Benešov, správce naší
vodohospodářské infastruktury, probíhají projekční práce na
dokumentaci pro stavební povolení (firma RECPROJEKT s.r.o.).
Na Krajský úřad Středočeského kraje byla podána žádost o
provedení příslušných změn v tzv. PRVKu (Plán Rozvoje
Vodovodů a Kanalizací), probíhají konzultace na odborech
ministerstev zemědělství a životního prostředí.
Nový územní plán – na Krajský úřad Středočeského kraje byla
předána nová rozsáhlá vyhodnocovací studie zastavitelné
plochy BV 50 řešící komplexně celou lokalitu Na Stráni
s žádostí o vydání kladného souborného stanoviska pro další
pokračování procesu tvorby územního plánu.
Lokalita Na Hůře (bývalý seník) – obdrželi jsme žádost o
aktualizaci našeho již před rokem vydaného kladného
stanoviska (pro územní rozhodnutí) k budoucímu záměru
výstavby domu a bungalovů pro seniory. Soulad s územním
plánem trvá, podmínkou je mj. vyčistění lokality a odstranění
stávajícího objektu ocelového seníku. Uvidíme, co bude dál

Rekonstrukce ulice Hlavní skončena,
připravuje se oprava povrchu i za dálnicí,
úsekové měření rychlosti, most na
Senohraby
Oprava povrchu silice II/508 (Hlavní) – je
skončena, omezení se dalo vydržet,
minimálně
5-leté
přemlouvání
je
zapomenuto.. Ještě snad bude dokončeno
vodorovné dopravní značení - a zahájíme
debaty o opravách na Senohrabské!
Úsekové měření rychlosti – referenční čáry mohou být nyní
vyznačeny, ze SÚ Mnichovice jsme obdrželi územní souhlas
s umístěním radarů na stožárech včetně napájení a tak to
vypadá, že akce bude (odhad od 1.6.) spuštěna. Před ostrým
zahájením rozešleme SMS naším infokanálem. Dle sdělení
policie - rychlost 40 km/h, pokuty až 900, resp. 1900,- Kč dle
výše překročení limitu, případně správní řízení i ztráta bodů.
Výzva o přestupku by měla chodit do 2 - 4 týdnů.
Most III/3352 na hřbitov, Senohraby – bylo zahájeno řízení o
povolební úplné uzavírky silnice I/3, které si vynutilo posunout
stanovený termín demolice o týden – most by měl být snesen
ze soboty 26.5. na neděli 27.5. (uzavírka této silnice I. třídy
bude od 18.00 do 09.00 hodin). Odstranění mostu potrvá cca
14 dní, nová stavba snad začne co nejdříve. Její zhotovitel prý
ještě není potvrzen, nicméně jsme stále ujišťováni, že
existence nového mostu do konce roku 2018 se dočkáme.
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II/508 Mirošovice – Mnichovice, obnova protismykových
vlastností a rovnosti krytu – zajímavá zpráva. Byli jsme
kontaktování projektanty, zhotovující dokumentaci už pro
provedení stavby – v režimu souvislé údržby by měla být
provedena úprava krytových vrstev vozovky od mostu přes D1
do Mnichovic. To je fajn, raději hned upozorňujeme na
vhodnou součinnost s ŘSD (dálniční most bude v rámci
modernizace D1 také odstraněn – jaro 2019).

Místní komunikace, uliční cedule, čísla
popisná a hrobová - výzva
Vedle krajských komunikací a mostů chceme pokračovat
v rekonstrukcích a opravách místních komunikací – přestože
dotační možnosti jsou v této oblasti téměř nulové. Z obecních
(vlastnicky) zbývá již jen ulice Ke Hradu a rovná horní větev
Pod Ježovem. Obě proto plánujeme přes léto opatřit novým
živičným povrchem. Další zásah bude na Senohrabské za
mostkem (překlad a odvodnění), slibovaná cestička na
hřbitově od kaple ke studni, točna v ulici Svahová aj.
V rámci pravidelných revizí a správek dešťové kanalizace
bychom chtěli vylepšit úsek ze Senohrabské do ulice Krátká, a
především ve spolupráci s Restaurací U Císaře dořešit
odvodnění parkoviště ve dvoře - vyústění do šachet v ulici U
Zvoničky.
V souvislosti s výstavbou RD
a novým názvem ulice Na
Hůře (název je již oficiální,
zapsán na katastru) se na
Vás obracíme s další výzvou
– protože bude provedena
objednávka smaltovaných
uličních tabulí a čísel
popisných či hrobových, hlaste nám své poznatky a postřehy,
kde je potřeba ceduli (nebo hrobové číslo na hřbitově) vyměnit
či přidat. Stejně tak za akční cenu 250,- Kč můžeme zájemcům
objednat čísla popisná.

•

Drobný elektroodpad - po celý rok sběrný box před
vchodem do obecního úřadu nebo zelená popelnice u
ordinace lékaře.

Odpad v Karlíně
• Odevzdávejte odpad během těchto určených odpadový
dní. Postesk našich pánů – není dne, aby zde nebylo nic
odhozeno!?
• Byly postaveny další dvě nové garáže (celkem už 5) – pro
úschovu odpadu, materiálu, pracovní techniky

sběr

pátek 8.6. 15.00 - 18.00 hodin
sobota 9.6.
9.00 - 12.00 hodin
Místo: areál pod mostem Karlín, zdarma lze odevzdat:
• Velkoobjemový odpad: - nábytek, koberce, matrace,
kamna, kola, saně, boby..
• Nebezpečný odpad (elektroodpad)
- ledničky, pračky,
televize, vysavače, žehličky, fény, počítače, telefony,
rádia, vrtačky, pájky, baterky..
• Ostatní nebezpečný odpad
- barvy, rozpouštědla,
oleje, lepidla, léky, autobaterie, zářivky, fotochemikálie,
pryskyřice, plechovky od barev, štětce..
• Ne – pneumatiky, suť, stavební materiál, písek, hlína,
apod.

„Mirošovice v divadle“
Divadlo Na Vinohradech, úterý 26. června v 19.00 hodin,
„Sňatky z rozumu“
Uvidíme celou plejádu herců (J. Šťastný, T. Dastlík, S. Skopal, J.
Satoranský, O. Brousek ml., N. Konvalinková, J. Maryško, a
další). Režie R. Lipus. Motto příběhu – „účelové manželské
sňatky na pozadí dramatických revolučních převratů..“
Organizace: Zájemci si mohou zakoupit lístek (3. – 6. ř.) na
obecním úřadě. Cena činí 350,- Kč.
Program úterý 26. června
❖ 17.20 – 17.25 - sraz před Obecním úřadem Mirošovice
❖ 17.30 – 18.15 - odjezd a společná cesta autobusem
❖ 19.00 – 22.15 - divadelní představení (200 minut)
❖ 22.30 – 23.00 - odjezd po ukončení, návrat do Mirošovic
Adresa: Divadlo na Vinohradech, Náměstí Míru 7, Praha 2, tel.
296 550 111, www.divadlonavinohradech.com

GDPR – dopad na obce

Sběrná místa separovaného odpadu v obci
Hned na třech místech dochází k navýšení počtu kontejnerů
pro papír (o 3x 1100 litrů) a plasty (2), v chatových oblastech
přibyly dva černé kontejnery. Odpadů všeho druhu je
obrovské množství, už i v Mirošovicích (nejen celosvětově)
začínáme krizi pociťovat.. O to více apelujeme – mačkejte
plastové lahve, vhazujte sešlapané krabice. Frekvence svozů je
zatím dostatečná, nechceme jen navyšovat počty nádob a mít
v obci nevábné vláčky kontejnerů.. Nemluvě o velkých a
narůstajících výdajích.

General Data Protection Regulation – obecné nařízení (EU 2016/679) o
ochraně osobních údajů. V praktické rovině nějakým způsobem zasáhne
všechny organizace bez ohledu na jejich velikost a právní status. GDPR jim
stanoví standardy pro zabezpečení informací a ochranu osobních údajů (tj.
např. jméno, adresa, rodné číslo, telefonní číslo, ale i nepřímé údaje jako
krevní skupina, barva očí, vlasů, výška, číslo bot..). Děje se tak kvůli masívnímu
rozvoji technologického pokroku (internet, sociální sítě, cloudová úložiště,
biometrie apod.). Nakonec však už i ministerstvo vnitra pochopilo a vydává
metodiky, ve kterých konečně uvádí, že na úrovni místních samospráv dochází
ke zpracování osobních údajů na základě zákona a tedy tyto orgány veřejné
moci, kterými obce jsou, nebudou muset dělat mnoho navíc. Společně
s obcemi regionu Ladův kraj byla vybrána společnost pro provedení vstupního
auditu (jakési inventury v této oblasti), budou přijaty upravující vnitřní
směrnice a jmenován jeden společný regionální pověřenec pro dohled nad
jejich dodržováním. To ale nebude zadarmo – jen měsíční paušální náklady
vyjdou každou obec na 2 tis. Kč. Podařilo se však do náplně práce zahrnout
také mateřské a základní školy. Uvidíme tedy, jaké výstupy ze vstupní revize
vzejdou.

Různé – jednou větou

Odpadové hospodářství, velký
sběrový víkend 8. a 9. června –
velkoobjemový a nebezpečný
odpad včetně barev!
Druhý letošní sběr velkoobjemového a první
nebezpečného odpadu, který je navíc rozšířený:
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Další výlet našich Baráčníků – v sobotu 23.6.
Sdružená Obec Baráčníků Mirošovice Vás srdečně zve na
autobusový zájezd na Královské stříbření Kutné Hory dne
23.6.2018. Průvod v dobových kostýmech, historický program,
kejklíři, rytířský turnaj, rychtářský soud, draví ptáci, akrobati.
Je možná prohlídka chrámu sv. Barbory, Vlašského dvora,
jezuitské koleje. Odjezd od autobusové zastávky (u prodejny
potravin) v 8:00, odjezd z Kutné Hory v 18:00. Vstupné na
program 200 Kč dospělý, 100 Kč děti 6-15 let, sleva pro dobové
kostýmy.
Více informací k programu a přihlášky podávejte telefonicky
nebo emailem na kontakt: - Tereza Šelichová, tel: 728 550 662,
email: tselichova@gmail.com. Další informace a více o
pořádaných akcích naleznete na:
https://www.facebook.com/obecbaracnikumirosovice/
Těšíme se na Vás, za mirošovické Baráčníky Tereza Šelichová

• Firma ENVOS provedla pravidelnou jarní strojovou údržbu
kurtů ve sportovním areálu u rybníka
• Obec si nadělila pomocníka –
zahradní traktor Castegarden už
seká - ale větší plochy, na zahrádky
před domy je krátký..!
• Dodržujte sváteční a nedělní klid, nepalte, pozor na sucho!
• V ulici Spojovací proběhla rozsáhlá rekonstrukce vedení NN,
obec na sloupy přidala kompletně nové veřejné osvětlení
• Obec Mirošovice bude mít také „své pytlíky“ na psí
exkrementy – ano, již se vyrábí matrice na výrobu těchto
potřebných sáčků!
• Zkoušky rozhlasu se vyplatily – kontrola středočeskými
hasiči zaměřená na dodržování krizového zákona dopadla
dobře – bez chyb a nedostatků
„Neznáš nějakého dobrého specialistu na GDPR?“
„Ano, jednoho velmi šikovného a slušného.“
„A mohl bys mi na něj dát kontakt?“
„Ne.“
„Hodně – li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.“
„Chladno a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a sena dají.“
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

