Malý baštěcký
Květen 2019

OMEZENÍ KŘIŽOVATKY „U PAPRYČŮ“

POZVÁNKA

Dopravně-inženýrské opatření („DIO“) na plánované
omezení křižovatky komunikací I/9, II/244 a III/0085.
Jedná se o výstavbu nové okružní křižovatky.

Informace o svolání 7.
zasedání
Zastupitelstva
obce Bašť
Termín:
21.5.2019
Čas:
19:00
Místo: Za Vilou 204, Bašť
Program: viz www.obecbast.cz

DIO je koncipováno na 2 etapy, při kterých bude provoz
řízen kyvadlovými semafory. Výjimku vždy bude tvořit
dopravní špička (7:00 – 10:00 a 15:00 – 18:00), kdy
provoz bude řízen poučenými pracovníky stavby, aby
dopad omezení byl co nejmenší.
Termín:
1.etapa: 20.5. - 19.7.2019
2.etapa: 20.7. - 19.9.2019

ZMĚNA TERMÍNU
ZAHÁJENÍ
nově od 3.6.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390
Inženýring: Dopravní inženýring Praha s.r.o., Holečkova
49, 150 00 Praha 5, IČ: 02869179
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9 190
00, IČ: 26177005

POZVÁNKA
Dne 8.6.2019 od 14:00 do
17:00 se budou na fotbalovém
hřišti v obci Bašť konat oslavy
Dne dětí.
Pro děti bude připraven bohatý
program, ve kterém nebudou
chybět hry, soutěže, malování
na obličej, prohlídka techniky
OP Líbeznice, skákací hrad
a mnoho dalších aktivit.
Oslavy budou zakončeny
populární pěnou.
Budeme se těšit na Vaši účast.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Zahájili
jsme
prodej
rezervovaných vstupenek na
představení
Divadla
Na
Fidlovačce s názvem Pravda.
Představení se koná 24. září
2019.
Cena vstupenek je 300 Kč, pro
členy klubu seniorů jen 250 Kč.
Při nákupu vstupenek, prosíme
oznamte,
zda
využijete
bezplatné autobusové dopravy.
Vstupenky je možné zakoupit v
úředních hodinách na obecním
úřadě.

TRASA PRO OTÁČENÍ LINKY PID 368 PO DOBU
VÝSTAVBY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

V rámci přechodné úpravy silničního provozu pro akci
„Výstavba nové okružní křižovatky u Líbeznic – I/9 x
II/244“ nedojde ke zrušení či zřízení provizorních
zastávek.
V obou etapách (při úplné i částečné uzavírce silnice
III/0085) bude linka PID 368 odkloněna z obce
Líbeznice po trase III/0091 – III/0085 – v obci Bašť
MK Okružní – MK Měšická – MK Brandýská –
III/0085. V opačném směru bude linka z Baště
odkloněna po trase III/0085 – MK Brandýská – MK
Měšická – MK Okružní – III/0085 – III/0091.
Na objízdné trase bude pro linku 368 zřízena zastávka
„Líbeznice, pošta“ v místě pravidelné zastávky
autobusů v ulici Družstevní (III/0091)
Místní komunikace, po kterých bude vedeno otáčení
autobusů, budou osazeny značkami B 28 – zákaz
zastavení. K parkování tak bude možné využít pouze
parkovací místa v zálivech. Prosíme, respektujte
dopravní značení v ulicích Měšická, Brandýská a
Okružní, aby byl umožněn plynulý provoz
autobusových linek. Děkujeme za pochopení.

Registrace na Branný závod
bude možná i na místě

VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Pátek 24.5.2019 od 14:00 do 22:00
Sobota 25.5.2019 od 8:00 do 14:00
Volební místnost: Obecní 126, Bašť

ZMĚNA SVOZU
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
S platností od 1.6.2019 bude
svoz nádob na tříděný odpad
(papír, plast) rozdělen na sudé a
liché týdny.
Solečnost FCC, která pro naši
obec svoz zajišťuje, nás bude
informovat, jakým způsobem
bude
svoz
organizován.
Podrobné
informace
budou
dostupné na webu obce.

