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EXIT 21

Pro vysvětlení:
• Jedlý olej a tuk je nutné předávat pouze v uzavřených PET lahvích (ne sklo, kanystry apod.) o objemu do 1,5 l se šroubovacím
víčkem (ne zacvakávací, neboť to při jízdě vyskakuje a olej se vylévá). Kastlík na autě pro tyto účely vyrobený má omezenou
kapacitu a je též nutné dodržet všechna pravidla pro bezpečný převoz odpadu a neznečišťovat při tom komunikace.
• PET lahve s jedlým olejem a tukem by měly být plné, ne po dně lahve – zaplníme si box prázdnými lahvemi a plné pak musíme
u nádob nechat, neboť se už na auto nevejdou.
Dále jsme v souvislosti s touto službou zaznamenali několik reklamací – když už se právě oleje do auta nevejdou, posádka lahve
na místě nechává. Pokud je splněno vše viz výše, není lahev svezena právě z důvodu kapacity na autě. Žádáme občany, aby lahev
přiložili k nádobě při jakémkoliv dalším svozu.
Děkujeme za pochopení, Ing. Petra Javůrková, obchodní zástupce

Kompenzační příspěvek dorazil, ale stále je to málo. Úsekové měření – statistika
Propad daňových příjmů Mirošovic za 4-6/2020 činí oproti stejnému období roku 2019 přes 1 mil. Kč, podobný průběh očekáváme
bohužel i v dalších měsících. Jsme samozřejmě rádi za obdrženou (vybojovanou) zákonnou částku ve výši 1,8 mil. Kč (1250,Kč/trvalého obyvatele, k 1.1. 2020 byl počet 1441), je však evidentní, že negativní rozdíl bude o mnoho větší a tak jsou požadavky
na větší kompenzaci obcím naprosto oprávněné.
Úsekové měření rychlosti – za 1-6/2020 zachytily radary počet přestupků v překročení rychlosti do 20km/h celkem 195x, o 2040 km/h 20x, o více než 40 km/h 2x.

Různé – jednou větou
•
•
•
•
•

ČEZ – v lokalitě Na Hůře nepůjde proud 31.8.2020 od 730 – 1000 hodin
Pošta partner Senohraby – nově otevřeno po+stř+pá od 13-18 hod., út+čtv od 7-12 hod.
Prodej borůvek u potravin – 28.8., 11.9., 25.9. vždy od 1000 – 1045 hodin
Prázdniny nepřály pejskům, 2x jsme je museli odvézt z kotce do útulku v Lysé n/L.
Návštěva Vinohradského divadla 7.10.2020 zůstává stále nejistá, budeme včas informovat

„Umět se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé
přichází právě teď.“
(Ota Pavel)
„I z prázdné peněženky má zbýti na sněženky“
(Karel Kryl)

S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice
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Vážení spoluobčané,

▪

i když letošní červenec a zatím i srpen jsou
meteorologicky konečně normální měsíce, takové to líné
bezstarostné prázdninové rozjímání rozhodně schází.
Díky mediálnímu koronaviru to není vůbec ono - a asi jen
tak nebude. Bohužel se věci opakují, ministerstvo
zdravotnictví po dvouměsíční strašící masáži připravilo
iracionální hodně tvrdé déjå vu. Česko bude od 1. září
opět chaoticky zarouškované i omezené, líto je mi
především škol, ale užijeme si také na úřadě. Více zatím
nemá smysl psát, jak už víme, situace v nařízeních se
mění každým dnem. Ale společně do divadla se zřejmě
zase nepodíváme. Přesto v novodobé historii Mirošovic
zažíváme i povedené premiéry a musíme si vážit každé
příjemné chvíle.
Jednou z nich
byla
určitě
organizace
letního kina
na hřišti s
komediální
movie Bobule
3 nebo třeba
nedávná
výhra v derby fotbalistů – výsledek 5:1 v Senohrabech,
hrající přitom vyšší soutěž, se počítá.
Ale úspěšných počinů se podařilo zrealizovat za uplynulé
dva měsíce vlastně docela hodně – slavnostní
zprovoznění parkoviště P+R u nádraží, zahájení stavby
intenzifikace ČOV, opravená plocha u potravin v ulici
K Nádraží, před dokončením je cyklostezka do
Mnichovic. Z Parlamentu ČR jsme obdrželi oznámení o
schválení nových symbolů obce – znaku a vlajky, v září
nebo říjnu bychom mohli konečně přijmout územní
plán. A více (psáno 18.8.2020):
▪ Veřejné zasedání proběhlo 8.7., závěrečný účet roku
2019 vykázal zisk 5,87 mil. Kč
▪ Volby do krajských zastupitelstev (2. a 3.10.2020) se
blíží – metodika č. 1
▪ Slavnostní otevření cyklostezky s barbecue ve školní
zahradě proběhne ve čtvrtek 3.9.2020
▪ Most přes D1 – rekonstrukce až na jaře 2021

▪
▪

Mirošovice mají svůj znak – čekáme na udělení
předsedou sněmovny
Odpadový víkend v Karlíně – 18. a 19. 9.2020
Parkoviště P+R v provozu, Intenzifikace ČOV
zahájena

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Na začátku prázdnin 8.7.2020 se uskutečnilo 2. letošní
veřejné zasedání obecních zastupitelů. Kompletní zápis
včetně komentáře k jednotlivým bodům je uveřejněn na
webu obce.
Z usnesení – zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• závěrečný účet hospodaření obce Mirošovice za rok
2019
• účetní závěrku obce a obou škol za rok 2019,
rozpočtové opatření 3/2020
• nový hřbitovní řád
Poznámky:
Závěrečný účet 2019 – Celkové příjmy v roce 2019 byly ve výši
27 894 681,- Kč, výdaje činily 22 015 398,- Kč. Rok 2019 tak
skončil v plusu 5 879 283,- Kč. Součástí závěrečného účtu je
také zpráva krajských auditorů.
Rozpočtové opatření 3/2020 – předmětem RO 3/2020 je
položkové navýšení již vyčleněných výdajů z rezervy na
výstavbu letošních velkých dotačních akcí (dopravní stavby
Parkoviště P+R, Cyklostezka kolem Božkovského jezírka)
z důvodů plateb ex post – proplacení z fondů EU (IROP)
následuje až po předání hotového díla.
Hřbitovní řád - obec Mirošovice je provozovatelem veřejného
pohřebiště v obci. V důsledku legislativních změn je vydáván
aktualizovaný hřbitovní řád a zároveň obecně závaznou
vyhláškou (OZV) 1/2020 je rušena OZV 1/2004 o provozování
pohřebiště.
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Volby do krajských zastupitelstev i Senátu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do
zastupitelstev krajů a také do 1/3 Senátu. Obce Mirošovice se
týkají pouze volby krajské – tj. do Zastupitelstva
Středočeského kraje.
Základní metodické pokyny:
❖ Kdy: pátek
2. října 2020
1400 – 2200 hod.,
sobota 3. října 2020
800 – 1400 hod.
❖ Kde: volební místnost na Obecním úřadě Mirošovice
❖ Kdo: pouze státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhne 18 let a má trvalé bydliště v obci, která náleží do
územního obvodu kraje. Volič nemusí být trvale hlášen
v Mirošovicích. Občané odjinud mohou v těchto volbách
v naší obci volit, podobně Vám bude umožněno volit na
voličský průkaz (na území Středočeského kraje) i jinde, než
v Mirošovicích.
❖ Stálý seznam voličů: vede ho obecní úřad pro státní
občany ČR, kteří jsou v dané obci hlášení k trvalému
pobytu.
❖ Voličský průkaz: vydává obecní úřad dle místa trvalého
pobytu. Průkaz lze obdržet na základě písemné žádosti
s ověřeným podpisem (žádost podat do 25. září) nebo
osobně požádat (do 30. září vždy do 16.00 hodin).
❖ Jak: pouze osobní účast (zastoupení není možné).
Hlasovací lístky s kandidátními listinami obdrží každý volič
do poštovní schránky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
V případě jejich poškození nebo nedoručení z jakéhokoliv
důvodu, bude dostatek lístků v den voleb k dispozici ve
volební místnosti. Upravený lístek (v prostoru za plentou)
vložíte do úřední obálky a před volební komisí vhodíte do
hlasovací urny.
❖ S sebou: platný občanský průkaz či platný cestovní pas
k průkazu totožnosti a státního občanství ČR
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Rekonstrukce prostoru před potravinami – přítomnosti
společnosti MACHIDO jsme ještě využili k rozsáhlé opravě
asfaltové plochy v ulici K Nádraží před potravinami

Parkoviště Park+Ride pod nádražím – přibylo plastové
vodorovné dopravní značení vč. výhyben v ulici Hrusická (zde
neparkovat!), oprava vozovky pod železničním viaduktem a
proběhla závěrečná kontrolní prohlídka (kolaudace) - bez
výhrad. Plocha pro 71 aut je tak plně připravena na podzimní
zápřah a obec může žádat o proplacení.

modernizace a komukoliv vše ukážeme a vysvětlíme. Protože je
tu léto, chceme přitom udělat malým překvapením radost i
dětem ☺. Hezké léto“
Ing. Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD ČR
A tak jsme se rozhodli spojit akt otevření cyklostezky i
s prezentací ŘSD a kromě slavnostního přestřižení pásky také
udělat na zahradě školního areálu odpolední setkání
s občerstvením, baráčnickými koláčky a čepovanými nápoji..!

Zveme a těšíme se na Vás tedy
ve čtvrtek 3.9.2020 od 17 do 20 hodin!

Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka –
rychlými kroky se blíží také ukončení tohoto projektu ze stejné
produkce evropských fondů (IROP), jako je cyklostezka
Kolovraty – Mnichovice (14,1 km), na kterou přes božkovský
kopec tato naše 2km-ová trasa volně navazuje a právě kolem
parkoviště P+R s cykloboxy pokračuje dál do Hrusic. Finišují
terénní úpravy a připravujeme kolaudaci, aby od 4.9.2020
mohla být stezka oficiálně v provozu.

Volby nejsou povinné, je ale právem každého se tohoto
aktu zúčastnit. Již nyní je možné si na Obecním úřadě
v Mirošovicích ověřit, zda jste zapsáni
ve stálém seznamu voličů.

Projekty 2020 - 22. Parkoviště slavnostně
zprovozněno, otevření cyklostezky se chystá i se
zástupci ŘSD, stavba kapacitní ČOV zahájena
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Vážení spoluobčané, v krátké době ukončujeme druhou
velkou dopravní stavbu. Ani v tomto případě nám
koronavirová krize stanovené plány či vynaložené úsilí
nepřekazila, firma SWIETELSKY potvrdila oprávněnost
přísného výběru zhotovitele díla. Nutno také poděkovat ŘSD
za jejich přístup při koordinaci stavby Modernizace D1 a
plánované opravy mostu, přes který vedla hlavní
plnohodnotná přístupová cesta na staveniště. A souhrou
náhod jsme byli osloveni mluvčím Ing. Rýdlem:

„Modernizace dálnice D1 je ve svém předposledním stavebním
roce. Stavíme nyní na celkem sedmi úsecích. Jakýkoliv incident
s dopadem na plynulost dálnice je – víme dobře – cítit na
silnicích ve Vaší obci i v okolí na paralelních trasách.
Nechceme se stavět slepě k této zátěži - a protože se dokončení
modernizace blíží - chceme všem lidem ve Vaší obci říci přímo,
nikoliv přes média, jak jsme daleko, co je třeba do konce ještě
čekat a jak to bude s D1 v následujících 30ti letech. Připravili
jsme proto den kontaktu s občany, kdy přivezeme informační
stan, přijedou lidé s mapami odpovědní za realizaci

Program:
• 17.00 – 17.15 na mirošovickém konci cyklostezky u mostu
přes D1 - přivítání, informace o stavbě, přestřižení pásky,
přesun po mostě do nedalekých reprezentativních
zahradních prostor školního areálu.
• party stany a posezení, hudba, barbecue, čepované pivo
a limo
• prezentace ŘSD – skákací hrad (auto TIR)
• MC Čolek a baráčníci – dále dětské hrátky, pískoviště, atd.

Intenzifikace ČOV a rozšíření V+K Na Vrchách a v Karlíně –
staveniště bylo na konci července předáno, začaly první
terénní úpravy. Letos budou probíhat jen práce na ČOV,
pokládka V+K v lokalitě Na Vrchách a Karlíně (K) začne až
v roce 2021 dle klimatických podmínek. Podmínky připojení
(tj. celá organizace výstavby řadů, projekty a souhlasy,
finanční spoluúčast vlastníků objektů apod.) jsou se
zhotovitelem
připravovány
a
budou
schváleny
zastupitelstvem.

Senohrabská v září, územní plán snad
v říjnu, most přes D1 na jaře 2021,
Hubačovská téměř celá ve vlastnictví obce
Senohrabská, krajská III/3352 – se zástupci správce KSÚS
vedeme opravdu náročné dohadování - přesto již jsou
oranžově vyznačeny defekty, tak uvidíme, co z toho bude.
Samozřejmě požadujeme kompletní pokládku nového
koberce.
Nový územní plán – obec Mirošovice, jako pořizovatel,
v zastoupení společnosti PRISVICH, předalo zhotovujícím
architektům tzv. Pokyny pro nepodstatnou úpravu ÚP
stanovené ke dni 14.8. dle vyhodnocení výsledků veřejného
projednávání a obdržených stanovisek dotčených orgánů a
krajského úřadu, ke zpracování finálního návrhu ÚP Mirošovic.
Tento návrh by měl být schvalován na příštím zasedání
zastupitelů.
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D1, nadjezd ev. č. D1-024, rekonstrukce – most na Božkov.
V květnu bylo vydáno stavební povolení, dle posledních
informací však letos nebude stavba zahájena, ale až v rámci
pokračující modernizace D1 směr Praha na jaře 2021.
Ulice Hubačovská – darovací převod se sice přískoky, ale
přesto blíží konci, v tuto chvíli zbývá dodat na katastr jen dvě
smlouvy a obec se stane 100%-vlastníkem. Mezitím jsme
dokončili projektovou dokumentaci pro SP (živice a
zatravňovací dlažba, vsakovací žebra, žlaby, veřejné
osvětlení, aj.), je možné začít s hledáním finančních zdrojů.

Návrh obecního znaku a vlajky doporučen
ke schválení
Zpráva trochu v ústraní veškerého dění – ale je to sláva a
úspěch! Parlament ČR, podvýbor pro heraldiku a vexilologii,
doporučil, aby byly navržené symboly obci uděleny! Tak i
tento byrokratický běh na dlouhou trať snad brzy skončí.

Podoba - ve zlatém štítě vyrůstá z modré paty zelený listnatý
strom s černým kmenem. V koruně stromu zavinutá střela,
uvnitř vinutí zvon, obojí stříbrné. V patě tři sbíhající
se stříbrné hroty jako symbolika tří směrů/cest/tras.
Legislativně se tak stane rozhodnutím předsedy Poslanecké
sněmovny ČR. Termín zatím neznáme, bude zveřejněno
na webových stránkách sněmovny.

Odpadový víkend 18. a 19. září –
velkoobjemový odpad. Marius Pedersen opakovaná prosba k odevzdávání jedlých
olejů
Třetí letošní sběr velkoobjemového odpadu. Nebezpečný
odpad bude v prosinci! Dodržte sběrné časy! Zdarma lze
odevzdat v: pátek
18.9.2020 1500 - 1800 hodin
Sobota
19.9.2020 900 - 1200 hodin
Místo:
areál pod mostem Karlín
Velkoobjemový odpad: nábytek, koberce, matrace, kamna,
kola, saně, boby, apod.
Marius Pedersen – Vážení, již jsme Vás několikrát informovali
o možnosti odevzdávat jedlý olej a tuk v PET lahvích
k nádobám na jakýkoliv odpad z domácnosti (tj. k jakékoliv
popelnici, kterou vyndáváte ke svozu – na směsný komunální
odpad, na bioodpad, plasty a papír). Naše nabídka stále platí
a svozy se v tomto duchu v mnoha obcích ujaly. Bohužel někde
máme stále problémy s nádobami, ve kterých je jedlý olej a tuk
předáván, a také s množstvím, které je předáváno.

