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Obecní SMS InfoKanál – nahlaste nám
telefon..
Tento „rozhlas do kapsy“ funguje, krátké SMS zprávy jsou cca 1x do
měsíce rozesílány. Databázi doplňujeme, stále nám však schází
mobilní kontakt na těchto 40 domů, čísla popisná: 32, 35, 41, 55, 70,
86, 89, 109, 118, 131, 133, 137, 141, 148, 149, 154, 165, 172, 174,
184, 188, 217, 219, 230, 235, 237, 244, 260, 262, 264, 265, 270, 275,
280, 293, 302, 311, 322, 333, 353, a také neznáme telefonní spojení
na všechny vlastníky bytových jednotek v bytových domech (191,
192, 198, 259)

Odpadový víkend 18. a 19. července –
velkoobjemový sběr a nebezpečný odpad, charitativní
sbírka textilu, peří a hraček
První letošní sběr elektroodpadu a druhý sběr velkoobjemového
odpadu je navíc spojen na základě žádosti charitativní organizace
Diakonie Broumov se sbírkou textilu. Zdarma lze tedy odevzdat v :
pátek 18.7.
15.00 - 18.00 hodin
sobota 19.7.
9.00 - 12.00 hodin
Místo:
areál pod mostem Karlín
 Velkoobjemový odpad:
nábytek,
koberce,
matrace,
kamna, kola, saně, boby..aj.
 Nebezpečný odpad (elektroodpad): ledničky, pračky, televize,
vysavače, žehličky, fény, počítače, telefony, rádia, vrtačky, pájky,
baterky.
Drobný elektroodpad : po celý rok sběrný box v budově obecního
úřadu nebo zelená popelnice u ordinace lékaře.
 Sbírka ošacení - Diakonie Broumov:
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
2
Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
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„Fotbal soustřeďuje dva druhy mužů:
ty, co nemají dívky a ty,
kteří mají ženy“.
(Dušan Radovič)
„Fotbal je hra, kterou hraje
dvaadvacet lidí a kterou vždycky
vyhrají Němci“
(Gary Lineker, nejlepší střelec
MS v Mexiku 1986)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce
Mirošovice

Koncert Projekt 76
Kdy: v sobotu 5.7.2014 od 19 hod.
Kde: u restaurace Na Hřišti (Mirošovice)
Čeká vás nevšední zážitek z jediného venkovního
koncertu místní skupiny Projekt 76 v tomto roce.
Tak ať zažijeme pořádnej Bíťáckej ráj...

Projekt 76

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme – tel. 224 316 800, 224 317 203










Různé – jednou větou
Obecní úřad bude z důvodu dovolené uzavřen 11. – 15. 8.
Mirošovičtí fotbalisté skončili na 2. místě, na postup do okresního
přeboru to ale kvůli krachu kunického fotbalu a posunu všech
mužstev od 3. ligy níže zřejmě stačit nebude..
Regionální hudební skupina Projekt 76 v Mirošovicích - 5.7. od 19. 23.00 hodin
Ani v londýnském Wimbledonu se v neděli nehraje a je klid.
Dodržujte i v Mirošovicích!
Další Exit 21 – až prázdninové dvojčíslo 7/8 v srpnu
EXIT 21
Zpravodaj vydávaný Obecním úřadem Mirošovice, pro občany Mirošovic do poštovních schránek zdarma
www.mirosovice.cz
tel: 323 656 096, 323 656 102, e- mail: mirosovice@volny.cz, sekr.mirosovice@volny.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Radek Lhocký e-mail: lhocky@mujbox.cz
Náklad: 450 výtisků Cena při prodeji 5,-Kč

Vážení spoluobčané,
na hokejovém mistrovství světa šlo o krk, na tom
současném fotbalovém se pro změnu kouše. Pořád je
to však o dost lepší stav, kdy probíhají taková - sice
bizarní - ale sportovní klání, než v případě regulérních
tankových bitev na Ukrajině. A fanoušci u televize jsou
nanejvýše nevyspalí.. Život v Mirošovicích se ale jako
v Brazílii úplně nezastavil, zastupitelé veřejně zasedli a
schválili, mimo jiné, tržní řád, který jasně definuje
povolený venkovní prodej a zakazuje ten podomní,
probíhají drobné opravy veřejného osvětlení, ve
sportovním areálu, v prostoru bývalé skládky, reflexní
kabát dostává vodorovné dopravní značení na ulici
Hlavní. Naši pánové se snaží být rychlejší než rostoucí
tráva, uklízí se na hřbitově a za ním, k výměně jsou
objednány nové uliční cedule a doplněna budou
chybějící hřbitovní čísla. V SMS databázi obecního
infokanálu (IK) už figuruje přes 360 čísel, ještě nám
schází kontakt na 40 domů. Byly vybrány realizační
firmy dvou stěžejních prázdninových akcí – pro
výstavbu chodníku na Senohrabské a pro opravy
místních komunikací. Na závěr povinného pětiletého
udržovacího období proběhly hodně důkladné konečné
kontroly dotačních akcí (místní komunikace II. etapa a
areál u Štičího rybníka), Baráčníci shlédli zámek
v Častolovicích, na červenec je již naplánován rozsáhlý
sběrový víkend. A více.. (psáno 27.6.2014):
 Zastupitelé schválili nařízení 1/2014 – tržní řád
 Chodníky II. etapa a místní komunikace 2014 –
zahájení v červenci
 Sběrový víkend s charitou – 18. + 19. červenec
 Databáze pro InfoKanál je z 9/10 kompletní
 Třetina hrobů na hřbitově nevypadá pěkně..

Druhé veřejné zasedání zastupitelstva
obce v roce 2014
Konalo se 25.6. Z Usnesení 2/2014 – zastupitelé
schválili:
 Závěrečný účet hospodaření obce Mirošovice za
rok 2013
 Závěrečnou zprávu o výsledku auditu hospodaření

obce, účetní uzávěrku obce a příspěvkových
organizací (ZŠ, MŠ) za rok 2013
 rozpočtové opatření 2/2014 dle přílohy
 stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Mirošovice na období 2014-18 na 9 členů
 souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod
pozemků pod chodníky, které byly realizovány
v rámci dotační akce „Mirošovice, Středočeský kraj
– dopravně bezpečnostní úpravy ulice Hlavní a
Senohrabská I. etapa“ z vlastnictví Středočeského
kraje do vlastnictví obce Mirošovice a s koupí
pozemku parc.č. 655/28 o výměře 11 m2 za cenu
60,- Kč/m2
 výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Mirošovice, Středočeský kraj – dopravně
bezpečnostní úpravy ulice Hlavní, Senohrabská –
II. etapa“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo
s vítězem soutěže firmou STAV-INVESTA s.r.o.
Cena vítězné nabídky činí 4 844 999,- Kč bez DPH.
 výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce
„Místní komunikace 2014 – oprava povrchů“ a
souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou BES
Benešov s.r.o. Cena nabídky činí 2 599 653,- Kč bez
DPH.
 zastupitelstvo schvaluje nařízení obce Mirošovice
1/2014, kterým se vydává tržní řád
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí
Mirošovice a ČEZ Distribuce a.s. o průběhu
kabelového vedení na pozemku parc.č. 640/1,
ulice Pod Ježovem, za cenu 3.000,- Kč bez DPH.
K usnesení
 kromě povinných pololetních schvalovacích
procesů (závěrečný účet, závěrky, rozpočtové
opatření, aj.) a určení počtu zastupitelů na nové
období (9) žádáme Středočeský kraj, aby nám
bezúplatně převedl celkem cca 1000 m2 silničních
pozemků pod novými chodníky, jednu malou
0000
parcelku (11 m2) od soukromého vlastníka obec
kupuje.
 Ve výběrových řízeních – zakázky malého rozsahu –
uspěly pražská stavební firma STAV INVESTA
(chodníky II. etapa – od ulice Husova podél
Senohrabské až na hřbitov) ) a BES Benešov (místní
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komunikace Ke Křížku, Na Lipce, Pod Ježovem,
úseky Na Vrchách, Na Ohradě, Školní, K Jezeru) –
obě akce by měly začít koncem července.
Nařízení obce Mirošovice 1/2014, kterým se
vydává tržní řád:

Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky, za
kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej či nákup
zboží, nabízet nebo poskytovat služby či provozovat
jinou obdobnou obchodní činnost (dále souhrnně jen
„prodej“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na
území obce Mirošovice. Tržní řád je závazný pro celé
území obce Mirošovice bez ohledu na charakter
prostranství a vlastnictví k němu.

Prodejcem je osoba provádějící prodej.
Pro účely tohoto nařízení se rozlišují tyto druhy
prodeje:
a) Stánkový prodej je prodej prováděný u mobilního
stánku umístěného a provozovaného v souladu
s tímto nařízením.
b) Pojízdný prodej je prodej prováděný z povozů,
silničních vozidel, přívěsů, návěsů, pojízdných
prodejen a jiných mobilních zařízení v souladu
s tímto nařízením.
c) Podomní prodej je prodej prováděný oslovením
fyzických osob mimo veřejné prostranství bez
ohledu na to, zda prodejce je či není na veřejném
prostranství (např. zvonění, ťukání apod. na dveře,
okna, oslovením přes plot, ve společných
prostorách domů, ve veřejně přístupných
budovách, nebyl-li prodej osloveným předem
objednán. Podomním prodejem není prodej
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým
osobám, pokud souvisí s podnikatelskou činností
těchto osob a je-li prováděn v prostorách
určených k podnikání.
d) Pochůzkový prodej je prodej prováděný přímo
z ruky, přenosných nebo nesených zařízení, vozíků,
kol apod. bez ohledu, zda prodejce stojí či se
pohybuje a zda fyzické osoby oslovuje či nikoliv.
Pochůzkovým
prodejem
není
rozdávání
propagačních letáků, informací apod., není-li
spojeno s bezprostředním prodejem.
e) Prodejní akcí je prodej, který je prováděn jako
součást jiné společenské akce (zájezd, kulturní či
sportovní pořad, společné stravování apod.). Pro
potřeby tohoto nařízení se prodejní akcí rozumí
jakákoliv její část (zejména nabízení prodejních
akcí jakoukoliv formou, shromažďování a případný
jakýkoliv odvoz účastníků akce, vlastní prodej).
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f) Ostatní prodej je prodej mimo provozovnu
určenou
k
tomuto
účelu
kolaudačním
rozhodnutím způsobem jiným než je uvedeno
v bodech a – f.
Stánkový prodej lze na území obce Mirošovic provádět
pouze na některém z těchto prodejních míst:
ul. Spojovací – u vchodu na nádraží
3 místa
ul. K nádraží – u prodejny potravin
1 místo
ul. K Rybníku – u Štičího rybníku
1 místo
Prodejní doba je maximálně od 5.00 do 22.00
Prodejní stánek zajišťuje na svůj náklad prodejce.
Stánek musí být dostatečně pevné konstrukce, aby
nemohl ohrozit kupující ani prodávající. Konstrukce
stánku musí umožnit jeho okamžité odstranění po
ukončení prodeje. Stánkový prodej nesmí být
realizován prodejem z motorového vozidla, pouhým
rozložením na zem nebo na součásti a příslušenství
pozemku, i když bude pod zboží umístěna plachta, deka
apod..
Prodejce je povinen:
- prodejní místo udržovat v čistotě a po ukončení
prodeje prodejní místo zanechat uklizené a čisté,
- nenarušovat veřejný pořádek zejména hlukem,
zápachem, obtěžováním okolojdoucích,
- prodej nebo služby poskytovat pouze ve
vyhrazeném prostoru,
- při prodeji nebo poskytování služeb dodržovat
všechny zákonné a podzákonné normy,
- před zahájením prodeje či poskytování služeb
uhradit místní poplatek za zábor veřejného
prostranství a uzavřít s vlastníkem dotčeného
pozemku nájemní nebo jinou adekvátní smlouvu,
- na vyžádání pověřeného zástupce obce Mirošovice
předložit listiny opravňující dle platných zákonů k
prováděnému prodeji nebo poskytování služeb,
potvrzení o úhradě místního poplatku za zábor
veřejného prostranství a nájemní nebo obdobnou
smlouvu s vlastníkem dotčeného pozemku.
Pojízdný prodej lze na území obce Mirošovic provádět
pouze na komunikacích, a to na základě povolení
silničního správního úřadu.
Na celém území obce Mirošovice je zakázán podomní
prodej, pochůzkový prodej, prodejní akce a ostatní
prodej.
Ustanovení tržního řádu se nevztahuje na charitativní
sbírky a prodeje, pokud byly povoleny a jsou prováděny
v souladu s platnými zákony a pokud jejich organizátor
předem oznámil Obecnímu úřadu Mirošovice jejich
konání a prokázal, že předmětná charitativní sbírka
nebo prodej jsou řádně povoleny dle zákona. V případě
pochybností o zákonnosti charitativní sbírky nebo
prodeje sdělí tuto pochybnost Obecní úřad Mirošovice
organizátorovi a do odstranění pochybností se má za
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to, že nebylo prokázáno, že předmětná charitativní
sbírka nebo prodej jsou řádně povoleny dle zákona.
Ustanovení tržního řádu se nevztahuje na náhodný
prodej zahrádkářských přebytků prováděný u vstupu
do rodinného domu nebo zahrady prodejce,
nepřesáhne-li s tím spojený zábor veřejného
prostranství 1 m2.
Kontrolu dodržování nařízení provádí pověření
pracovníci Obecního úřadu Mirošovice a obecní policie.
Porušení nařízení bude postihováno dle platných
zákonů.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem od
vyhlášení – 11.7.2014

Nové uliční cedule, obecní hřbitov
Smaltovna Tupesy již vyrábí celkem 34 nových cedulí
s mirošovickými názvy ulic, ale také přes 60 čísel
hřbitovních - ano, tak vysoký počet z celkem 325 se
postupně ztratil!? K výměně cedulí a doplnění čísel
dojde během 3-4 týdnů.

Pořádek na hřbitově, údržba – naše pracovní četa pánů
zde pravidelně udržuje zeleň. Mezi hroby se však
sekačka nedostane.. A už vůbec není možné hroby
udržovat - mnohé jsou zarostlé a zanedbané.. I to je
vizitka, podobně jako třeba domovní schránka, funkční
zvonek, posekaná tráva před domem.
Nahromaděný hřbitovní odpad byl ve spolupráci se
střediskem SSÚD odvezen, místo je kompletně
vyčištěno. Kooperace s SSÚD proběhla v důsledku
asanačních prací v prostoru bývalé skládky pod dálnicí,
kde došlo po nedávných deštích k sesuvu půdy. Děkuji!

Probíhající opravy v obci
VO – několik dní trvala oprava veřejného osvětlení
v ulici Na Ohradě (U Zvoničky). Nejprve se musela
závada nalézt, pak přesně detekovat přerušený kabel
pod komunikací a nakonec se k místu dostat. Podařilo
se to s co nejmenším porušením živice – bude

zaasfaltováno v rámci
oprav místních komunikací.
Poděkování správci p. Burcevovi.
Sportovní areál – zde byla ještě jednou natřena dětská
horolezecká zeď (podzimní vandalismus a krádež
úchytů..), došlo k lokální výměně a revizi celého
oplocení, probíhají natěračské práce dřevěných fošen
(správce p. Horálek).
Tato stavba Středočeského kraje roku 2009 byla
kontrolory z Regionálního operačního programu (ROP)
Střední Čechy (plus komunikace II. etapa 2009) po 5
letech uznána jako bezproblémová, tzn. splňující
všechna přísná povinná kritéria financování a
udržitelnosti.

Retroreflexívní plast na Hlavní – vodorovné dopravní
značení (byla pouze barva) je nyní přestříkáváno touto
trvalejší technologií. Je ještě součástí
dotační akce chodníky I. etapa.

