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EXIT 21

Baráčníci Vás zvou
Na první z plánovaných akcí (nejen pro seniory):

POZVÁNÍ NA ZÁJEZD
Obec Baráčníků Mirošovice s podporou Obecního úřadu v
Mirošovicích zve zahrádkáře, kutily a milovníky přírody na jarní
prodejní výstavu na výstaviště Zahrada Čech Litoměřice s možností
nákupu sadby, nářadí ap.
Datum konání:
Doprava autobusem:

sobota 12.4.2014
hradí pořadatel

Vstupné na výstavu: běžné Kč 70,-, důchodci Kč 40,-, rodinné Kč
150,- hradí účastníci
Přihlášky s uvedením počtu zájemců: nejpozději do
15.3.2014 buď email
mbaracnik@seznam.cz(mailto:mbaracnik@seznam.cz)
nebo mobil 774 268 557 (pokud možno sms)
Bližší informace budou uveřejněny v březnovém čísle EXITU.
Jménem spolku Zdenka Ošlejšková

EVA KOFNOVCOVÁ - HORSKÁ KOLA – PRODEJ
– SERVIS - MIROŠOVICE
Jaro je opět tady a s ním přichází naše už 20.
sezóna. Přijďte si vybrat kvalitní kola zn.
AUTHOR. Možnost objednání i jiných značek.
Dále výhodný doprodej starších modelů se
slevou až 3000,- Kč. Samozřejmostí jsou doplňky
na kolo a příslušenství. Poradenství zdarma.
Pokud již kolo máte, je teď nejlepší
čas na jeho předsezónní seřízení.
Kola u nás zakoupená mají i letos
přednost a slevu na servis 30 %!!!
Prodejní doba od dubna do září:
st – pá 14.00 – 18.00 a so celý den 9.00 – 18.00.
Polední přestávka 12.00 – 13.00.

Pozvánka do vesmíru
Pro zájemce o tajemství vesmíru si připravil
Ing. Rudolf Mentzl pásmo zajímavých přednášek,
které se uskuteční v měsíci březnu vždy v pondělí
od 20:00 hod v multimediální místnosti ZŠ
Mirošovice.
Program přednášek:
17.3. - Procházka po Marsu.
- útvary na Marsu
- o historii planety
- současný výzkum
- lze přizpůsobit planetu člověku?
24.3. - Do nitra hmoty
- Schroedingerova kočka
- hraje Vesmír v kostky?
- chaotický neznamená náhodný
- dá se budoucnost spočítat?
31.3. - Tam, kde se malé potkává s velkým
- souboj teorie relativity s kvantovou
fyzikou
- Velký třesk
- vývoj Vesmíru
- kde to skončí?
Kdo se chcete dozvědět odpovědi na otázky typu:
Proč vesmír hučí, jakou má chuť, nebo jak je
cítit? tak určitě přijďte. Vstupné zdarma.
Na viděnou se těší
Ing. Rudolf Mentzl

Mimo sezónu (únor, březen) sobota dopoledne
9.00 – 12.00.
Individuelní návštěva tel.: 602972861
Přijďte, těšíme se na vás.

Vážení spoluobčané,
zima – nezima pomalu končí, je už asi téměř jisté, že
jaro to nepustí. Uhašen byl i oheň historicky krutě
nejpompéznější a také nejteplejší zimní olympiády, pro
nás však tak úspěšné a milé. Vyhrávali nejen skvělí
sportovci, ale vesměs velmi sympatičtí a člověčí lidé. O
to větší rozčarování pak zažíváme při převažující
obligátní únorové činnosti – administrace dotačních
projektů roku 2013 a 2014 a psaní různých hlášení za
rok 2013 (závěrečné zprávy a žádosti o proplacení,
všemožné statistiky, posudky, vymýšlení strategických
cílů, nesčíslné kontroly..,), kdy se setkávám nejen
s klasickými byrokraty, ale vesměs s tupými úředníky. A
ještě zde je smutný nechápavý povzdech nad
zamýšlenou „podporou“ zmučené Ukrajině setkáním
prezidentů.. Přesto lze únor 2014 považovat v obecní
mirošovické rovině opět svým způsobem za zlomový –
byla zahájena očekávaná „digitalizace katastru“
(přesně tzv. přepracování geodetických informací
v katastrálním území Mirošovic do digitální podoby) a
spuštěn SMS Infokanál obce. Po zkušenostech
s přemnoženými a otravnými (navíc leckdy falešnými)
podomními prodejci připravují zastupitelé na veřejné
zasedání (koná se 17. března) vyhlášku o zákazu této
činnosti. ŘSD plánuje v úseku pod dálnicí na cestě do
Hrusic zbudování otočky pro vozidla údržby, naši
Baráčníci chystají a těší se na zajímavé výlety, u
obecního úřadu přibyl kontejner pro textil, myslivci
obdrželi příspěvek na očkovací látky, a více.. (psáno
26.2.2014):
 První veřejné zasedání zastupitelů v roce 2014 –
pondělí 17.3. od 19 hodin
 Digitalizace – obnova katastrálního operátu
Mirošovic začala
 SMS Infokanál –
byly rozeslány první
zprávy!
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Cesta do Hrusic – možná
se vyřeší i kocourkovské dopravní značení..
Pro divočáky jsou Mirošovice spíše transitním
koridorem

První veřejné zasedání zastupitelstva
obce v roce 2014
Uskuteční se v pondělí 17.3. 2014 od 19.00 hodin na
obecním úřadě. Z programu:
 OZV o podomním prodeji
 Projekty 2014, digitalizace katastru
 Školství, ZŠ Mnichovice
 Vodovod Javorník-Benešov, rekonstrukce
 Cesta na Božkov, do Hrusic, odpady
 různé
K vyhlášce – pro účely vyhlášky se podomním prodejem
rozumí nabídka a prodej zboží nebo služeb, kdy je bez
předchozí domluvy či objednávky nabízeno zboží nebo
služby v objektech určených k bydlení.
K tomuto kroku nás nutí velké množství takovýchto
otravných nabízečů všeho možného, kteří se navíc lživě
zaštiťují obcí jako zprostředkovatele či koordinátora. A
také upozornění policie o trvajícím nebezpečí krádeží
v domě seniorů. V současné době probíhá na obecních
webových stránkách anketa k tomuto problému –
aktuálně stav 85% pro zákaz.

Digitalizace
katastrálního
Mirošovice u Říčan

území

Když jsme asi
před 2 lety
zjišťovali
na
Katastrálním
úřadě v Praze,
kdy
nastane
digitalizace
konečně také v Mirošovicích (protože Mnichovice už
digitální jsou, v Senohrabech právě před rokem začali),
dostali jsme odpověď, že vše zatím v republice běží dle
harmonogramu, spíše rychleji, a čekejme spuštění akce
u nás v roce 2014-15.
A kupodivu, měli pravdu! První týden v lednu 2014
jsme vyvěšovali oznámení o zahájení obnovy
katastrálního operátu přepracováním souboru
geodetických informací do digitální podoby i u nás.
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O co tedy jde. Cílem digitalizace je převedení
současných analogových map a údajů do digitální
(počítačové) podoby. Obsahem katastrálních operátů
je:
a) soubor geodetických informací (= katastrální mapa)
b) soubor popisných informací (= údaje o katastrálním
území, parcelách, stavbách, bytech a nebytových
prostorech, o vlastnících, právních vztazích,
břemenech a dalších skutečnostech)
Protože digitalizace souboru popisných informací (tedy
bod b) je dokončena, probíhá v současné době
digitalizace katastrálních map. Přibližně 70% těchto
analogových map má původ v mapování uskutečněném
v 1. polovině 19. století (zpravidla měřítko 1:2880):
 obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena
vlastnická ani jiná práva k nemovitostem
 součástí obnovy operátu není zjišťování průběhu
hranic pozemků v terénu
 při obnově operátu se doplňuje katastrální mapa
zobrazením hranic zemědělských a lesních
pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou
sloučeny do větších půdních celků, přičemž tyto
parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními
čísly, aby se zabránilo duplicitě. Zjednodušeně by se
dalo říci, že pozemky a části pozemků zapsaných
v takzvané zjednodušené evidenci jako parcely PK,
budou nově zapsány jako samostatné parcely KN.
Dojde tak ke zpřesnění katastrálního operátu a
k velkému zjednodušení v označení a identifikaci
pozemků. Dříve se mohlo stát, že byl jeden
pozemek katastru nemovitostí součástí jednoho
nebo více pozemků, vedených ve zjednodušené
evidenci anebo obráceně, pozemek vedený ve
zjednodušené evidenci byl součástí jednoho či více
pozemků katastru nemovitostí a toto dělení na části
bylo velmi složité. V novém katastrálním operátu už
žádný takový komplikovaný „díl“ nenaleznete.
 v souboru popisných informací se ponechají
dosavadní výměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl
mezi dosud evidovanou výměrou a výměrou
určenou z grafického čítačového souboru.
 Až cca za 1 – 2 roky bude digitalizace našeho území
dokončena, katastrální úřad vyloží nový obnovený
operát v obci k veřejnému nahlédnutí a bude
samozřejmě umožněno podávat námitky..
 Nyní probíhá úplně první fáze – tzv. částečná revize
katastru nemovitostí – a mnoho z nás (tj. vlastníků i obec) se potýká s „Výzvou katastrálního úřadu
k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí“.
Tyto výzvy jsou bohužel napsány nešťastně, hodně
úředně a nesrozumitelně, bez rozumného návodu,
jak nesoulad odstranit.. – neboli v katastru
nemovitostí mají v mapě zanesenou stavební
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parcelu, o které ví, že je na ní postavena nějaká
budova, ale neví, jaká (zda rodinný dům, chata, garáž,
kůlna, apod.), resp. vlastník nedonesl na katastrální
úřad žádné listiny. Doteď tedy byla v katastru
nemovitostí zapsána stavební parcela bez budovy.
Rozumějte - stavební parcela = je jen pozemek pod
stavbou, ne celý pozemek. Ale o nic vážného nejde, jen
se musí sehnat několik potvrzení. Pro zápis takové
stavby je nutné (a tím dojde k odstranění nesouladu):
Pokud je shodný vlastník pozemku a stavby a na
pozemku není zapsáno zástavní právo nebo předkupní
právo:
 Ohlášení vlastníka (nemusí být úředně ověřený
podpis, stačí se pouze na ohlášení podepsat)
„Já ……… jméno, adresa, rodné číslo/ IČO, telefon, popř.
mail, ohlašuji tímto, že na pozemku parcelní číslo st.
……. v katastrálním území Mirošovice u Říčan, je
stavba rekreační chaty s číslem evidenčním ……...
Chata byla kolaudována v roce …………….. Zároveň
prohlašuji, že obvod stavby se nezměnil a že její
zobrazení v katastrální mapě odpovídá stavu v terénu.
Když nevíte nic o kolaudaci, kolaudační rozhodnutí se
nedochovalo – plně ho nahradí potvrzení o existenci
stavby. To Vám vydá stavební úřad v Mnichovicích, ale
ještě před tím navštivte náš obecní úřad, kde Vám pro
Mnichovice vydáme potvrzení, že stavba existuje, a
bylo (nebo nebylo) jí přiděleno evidenční / popisné
číslo.
 Kolaudační rozhodnutí, popř. potvrzení o existenci
stavby, popř. souhlas s užíváním stavby – originál
nebo úředně ověřená kopie
Pokud je různý vlastník pozemku a stavby
 Vyplněný návrh na vklad (formulář lze nalézt na
stránkách katastru – www.cuzk.cz). Nemusí být
ověřený podpis
 Kolaudační rozhodnutí, popř. potvrzení o existenci
stavby, popř. souhlas s užíváním stavby - originál
 Listina osvědčující vlastnictví stavby (nájemní
smlouva, smlouva o dílo, dohoda o výstavbě
s datem před započetím stavby), zde musí být
úředně ověřené podpisy
Pokud je shodný vlastník pozemku a stavby a na
pozemku je zapsáno zástavní právo nebo předkupní
právo:
 Ohlášení vlastníka (MUSÍ být úředně ověřený
podpis)
 Vyplněný návrh na vklad
 Kolaudační rozhodnutí, popř. potvrzení o existenci
stavby, popř. souhlas s užíváním stavby - originál
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Pokud pozemek vlastní jeden z manželů a stavbu mají
ve společném vlastnictví manželů (a není na pozemku
zástavní právo nebo předkupní právo):
 Vyplněné ohlášení (MUSÍ být úředně ověřené
podpisy)
 Vyplněný návrh na vklad
 Kolaudační rozhodnutí, popř. potvrzení o existenci
stavby, popř. souhlas s užíváním stavby - originál
Výše uvedené možnosti platí, pokud se půdorys budov
nezměnil (nebyla zde žádná přístavba, popř. ubourání
některé části). Pokud by se půdorys změnil a vypadal
by jinak, než je zakresleno v katastrální mapě, pak je
nutné dodat i geometrický plán, na kterém je tato
změna vidět. Geometrický plán je nutné dodat
v originále.
Vážení, toto jsou první informace o právě začínajícím
procesu digitalizace katastrálního zemí Mirošovice u
Říčan. Postupně budeme uveřejňovat více, včetně
návodů a vzorů formulářů – tak, jak se budeme se
vzniklými problémy úkoly potkávat a seznamovat.
Sledujte také webové stránky obce. V případě potřeby
nás neváhejte kontaktovat.
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Cesta do Hrusic - služební sjezd na
dálnici D1
Začátkem února proběhlo na Obecním úřadě
v Hrusicích jednání ve věci zbudování služebního sjezdu
a nájezdu pro možnost otáčení vozidel údržby střediska
SSÚD v km 22,3 km pod dálničním mostem. Zajímavé
na tom je fakt, že bude využit úsek místní komunikace
na Hrusice - stavba bude zahrnovat vybudování dvou
větví (ramp) napojených na dálnici D1, rekonstrukci
úseku příslušného úseku místní komunikace (včetně
jejího rozšíření) a realizaci souvisících zařízení
(dopravní značení, elektrické závory apod.). Tím pádem
bude jistě diskutováno a - věřím, že i konečně řešeno –
svévolné umístění nesmyslné omezující dopravní
značky. Stále tedy platí – což pan starosta Tesařík i na
této schůzce kajícně potvrdil - že pro občany Mirošovic
žádné omezení neplatí. Realizace je plánována na
podzim.

Různé – jednou větou


Obecní SMS Infokanál
Ano. 14. února byl SMS InfoKanál, tento "obecní
rozhlas
do kapsy",
uveden
do provozu.
Na zaregistrovaná telefonní čísla odešlo prvních 205
SMS zpráva o omezeném provozu obecního úřadu.
Tímto tedy připomínáme a nabízíme avizovaný
jednoduchý způsob získávání důležitých informací
o dění v obci.
Například informace:
 přerušení dodávek elektřiny, plynu,
vody, uzavírky komunikací
 zasedání zastupitelstva obce, termíny svozů
odpadů, nález psa
 změny v provozní době obecního úřadu, konání
kulturních a společenských akcí
 výstražné informace Českého
hydrometeorologického ústavu, povodně..aj.
Zajistěte si tyto informace REGISTRACÍ – nahlášením
Vašeho telefonního čísla (mailem, telefonicky nebo
i osobně) na obecním úřadě.

Druhý kontejner na použitý textil
Před budovou OÚ Mirošovice přibyl ke kontejnerům
pro papír, plast, sklo a kartony také zelený plechový
box pro sběr použitého textilu, bot i dětských hraček.
Jedná se již o druhý takový kontejner v obci
(první byl přistaven v prosinci - v ulici Karlín
pod mostem u sběrného obecního areálu a zatím
ani 14-denní interval vyprazdňování nestačí). Tyto
věci jsou učené k ekologické likvidaci a recyklaci.






CERMIX - 5 tis. Kč věnovala obec místním
myslivcům na tuto očkovací látku proti vnitřním
parazitům spárkaté zvěře. A dle jejich sdělení
divoká prasata na našem území ryjí zemi, ale jen za
pochodu, útočiště mají v Kunicích!
Díky vandalům je
měřící radar směr
dálnice
opět
v opravě
–
kamenem
proražené plexisklo
a poškozené svítící
čidlo
Připomínáme divadlo Bez zábradlí – pondělí 10.3.
sraz v 17.30
3. března uplyne už 20 let od doby, kdy zemřel
Karel Kryl. A 12. dubna 2014 by slavil 70 let. Je až
bolestné, jak mu po mnoha letech dáváme stále
více za pravdu..
„Světe, zboř se, pravil anarchista“
(Karel Kryl)
„Jen mrtvé ryby plavou s proudem“
(Přísloví)
S pozdravem
MUDr. Tomáš Zvěřina,
starosta
obce Mirošovice

