
Baštěcký zpravodaj
                      O b e c n í   ú ř a d   v    B a š t i   i n f o r m u j e

4/2012

Společenská 
rubrika
    V měsíci dubnu oslaví 
významné životní jubileum:
pan Josef Kosík,
paní Xenie Matuchová,
paní Ivana Zemanová,
paní Hana Sobotková,
paní Jana Hájková,
paní Soňa Maršálková,
pan Petr Adam,
slečna Kateřina Nerglová,
paní Jaroslava Iciková,
pan Pavel Luňák,
paní Cecílie Kalašová a
pan Milan Bílý.

  Zastupitelstvo obce a 
zaměstnanci úřadu přejí všem 
oslavencům mnoho štěstí, 
zdraví, pohody a životního 
optimismu do dalších let.
     

Do diáře …
       neděle 1. - SK Bašť vs. Mochov B, 16.30 hod., fotbalové hřiště
     pondělí 2. - zápis do MŠ Fialka, 6.30-16.00 hod.
         úterý 3. - první svoz biopopelnic
      sobota 7. - Tržnice Zahrady Čech, odjezd v 8 hod. od OÚ
       pátek 13. - Pátek v Pohodě, zdobení triček, 19 hod. CPR Pohoda
       pátek 13. a
     sobota 14. - cirkus Moravan, 15 hod., fotbalové hřiště
     neděle 15. - SK Bašť vs. Měšice B, 17 hod., fotbalové hřiště
   pondělí 16. - zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
     neděle 29. - SK Bašť vs. Klíčany B, 17 hod., fotbalové hřiště
   pondělí 30. - zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
   pondělí 30. - Pálení čarodějnic, 19 hod., fotbalové hřiště

Popelnice v příštím roce nezlevní
V lednu letošního roku vyhlásila obec Bašť výběrové řízení na dodavatele služeb 
svozu a nakládání s komunálním odpadem v obci pro rok 2013. Osloveno bylo 
celkem 9 svozových společností. Svou nabídku podaly pouze 3 firmy: .A.S.A., spol. 
s r.o., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a SITA CZ a.s. Nejnižší ceny obci 
nabídl nynější dodavatel služeb, společnost .A.S.A., ty byly ovšem na úrovni 
současných cen a nepředstavovaly by pro občany ani obec žádnou úsporu. 
Výběrové řízení by se mělo znovu opakovat v příštím roce.

    Minulé vydání Zpravodaje přineslo 
výzvu pro všechny vlastníky 
nemovitostí v katastru obce a občany 
Baště, aby do konce dubna předávali 
své připomínky a náměty k novému 
územnímu plánu obce. Obec nyní čeká 
zhruba tříletý proces zpracovávání 
strategického dokumentu, který stanoví 
pravidla využití území.
   Souběžně se zahájením prací na 
zpracování nového územního plánu 
bylo započato se zadáním změny 
stávajícího územního plánu. Právě v 
těchto dnech se totiž územní plán 
obce schválený v konci roku 2006 
stal překážkou významných 
investičních akcí obce  a schválení 
změny je nejrychlejší možný způsob, 
jak potřebné investice zrealizovat v 
souladu s územním plánem.
     Již dříve jsme vás informovali o 
připravované intenzifikaci čistírny 
odpadních vod, která by umožnila 
zvýšení kapacity ze současných 1 500 
na  požadovaných 3 000 ekvivalentních 
       

osob a která měla započít již v létě tohoto 
roku. Bohužel pozemek, na kterém 
ČOV  několik let stojí a stála zde již při 
zpracování územního plánu, je  v tomto 
dokumentu chybně označen jako 
plocha nízké a rozptýlené zeleně, na 
kterém je nepřípustné umístit 
jakoukoliv stavbu  mimo liniových tras 
technické infrastruktury. Stavební úřad 
proto nevydal územní rozhodnutí z 
důvodu nesouladu s územním plánem 
obce. Změnou územního plánu 
dosáhneme v horizontu zhruba devíti 
měsíců možnost umístit zde novou linku 
čističky.  Ale i tak musíme investici 
přesunout do příštího roku.
     Dalším problematickým se ukázal 
pozemek při konci cyklostezky v lokalitě 
Nad Dvorem, na kterém měli developeři 
IM INVEST a ARGO postavit nové 
zařízení předškolní výchovy. Tento 
pozemek patřil před Komplexní 
pozemkovou úpravou do katastru 

dokončení na str. 3

Trampoty s územním plánem obce
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● smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 
554/340 v k. ú. Bašť za roční nájemné ve 
výši 1 600 Kč a budoucí kupní smlouvu na 
tento pozemek mezi obcí a paní Monikou 
Pospíšilovou  a smlouvu o nájmu 
pozemku parc. č. 554/339 v k. ú. Bašť za 
roční nájemné ve výši 1 740 Kč a budoucí 
kupní smlouvu na tento pozemek mezi 
obcí a paní Ivanou Zemanovou;
● smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy na nemovitosti nezapisované do 
katastru nemovitostí na 2ks betonových 
sloupů, umístěných na pozemku parc.č.267 
a parc.č. 157/24 v obci  a v k.ú. Bašť mezi 
obcí a ČEZ Distribuce, a. s.
3. vzalo na vědomí:
● návrh místní úpravy zjednosměrnění 
provozu Ke Klíňáku a K Vodárně; 
● informaci o jednání se zástupci 
společnosti 3G plast o pozemku parc. č. 
200 v k. ú. Bašť;
● návrh smlouvy o nájmu pozemku parc. 
č. 36/1 v k. ú. Bašť.

     Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
dne 27. února 2012:
1. vzalo na vědomí:
● připomínky k Návrhu Změny 3. 
Územního plánu obce Líbeznice;
● návrhy místní úpravy dopravního řešení 
na zklidnění dopravy v okolí Návsi a 
zjednosměrnění provozu Ke Klíňáku;
2. schválilo:
● návrh dopravního řešení v lokalitě Nová 
Bašť, uložilo projednání jeho úpravy dle 
zápisu se zpracovatelem a pověřilo 
zpracovatele DZ Mělník jeho projednání 
s DOSS;
● dodatky č. 1 k nájemním smlouvám mezi 
obcí  a Rybářským spolkem Bašť, SK 
Bašť a o. s. Bašť se baví; 
● uzavření podnájemní smlouvy mezi obcí 
a L. Berouskem na vymezenou část 
pozemku parc. č. 72/2 v k. ú. Bašť a 
podnájemní smlouvy mezi obcí a o. s. 
kynologie Bašť na vymezenou část 
pozemků parc. č. 72/2 v k. ú. Bašť a 816  
a 817 v k. ú. Líbeznice;
● návrh na zřízení přechodu pro chodce 
na komunikaci III/0085 u lokality Nová 
Bašť k pronajatému pozemku parc. č. 
72/2 v k. ú. Bašť a uložilo přípravu 
schvalovacího řízení;
●  pořízení změny č. 1 Územního plánu 
obce, týkající se pozemku parc. č. 157/66  
v k. ú. Bašť.

    Zastupitelstvo obce Bašť revokovalo 
usnesení č. 12/026 a doplnilo jej o 
schválení pořízení nového územního 
plánu obce.

     Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
dne 12. března:
1. neschválilo:
● zástavbovou studii pozemku parc. č. 
363/6 v  k. ú. Bašť předloženou 
společností STARTER HOMES.
2. schválilo: 
● záměr pořízení hrubé stavby rodinného 
dvojdomu v lokalitě Za Horkou od firmy 
FORTIS;
● rozpočtové opatření č. 1/2012;
● plánovací smlouvu a smlouvu o 
budoucích kupních smlouvách a darovací 
smlouvě mezi obcí Bašť a investory 
ARGO a IM INVEST;
● zařazení pozemku parc. č. 644 v k. ú. 
Bašť do zadání Změny č. 1 Územního 
plánu obce Bašť;
● návrh místní úpravy zklidnění provozu 
v širším okolí Návsi;
●
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● smlouvu o dílo mezi obcí a J. Váchou JV 
Projekt na technický dozor investora při 
rekonstrukci místních komunikací 
v hodnotě 70 000 Kč;
● smlouvu o dílo mezi obcí a firmou 
Bohumil Červenka – BČ Neratovice na 
stavební činnosti mimo projekt 
rekonstrukce místních komunikací 
v celkové hodnotě 1 190 820 Kč včetně 
DPH;
● smlouvu o dílo mezi obcí a ing. K. 
Mišičkou na autorský dozor investora při 
rekonstrukci místních komunikací 
v celkové hodnotě 20 000 Kč;
● dodatky ke smlouvám o dopravní 
obslužnosti linkami 417 a 368 mezi obcí, 
společností ROPID a dopravcem ČSAD 
Střední Čechy;

Úplná znění usnesení a celé 
zápisy naleznete na 

www.obecbast.cz nebo jsou k 
nahlédnutí v úředních 

hodinách na Obecním úřadě

Oznámení MŠ
  Zápis do MŠ Fialka

  proběhne 2. dubna 2012 
   od 6.30 do 16.00 hod.

 ve staré budově. 

Připravujeme prázdninový 
provoz v MŠ
Po prvních zkušenostech v loňském 
roce a pro rostoucí zájem rodičů opět 
připravujeme prázdninový provoz v 
MŠ. Rádi bychom vám nabídli více 
než čtyři týdny v srpnu jako loni, ale 
vše záleží na výsledku jednání s 
ředitelkami MŠ v okolních obcích. 
Jednání v Měšicích a Předboji 
dopadla neúspěšně, proto nyní 
jednáme s obcemi Hovorčovice a 
Panenské Břežany. Informaci o 
rozsahu prázdninového provozu 
obdržíte prostřednictvím MŠ 
nejpozději do konce dubna.

http://www.obecbast.cz/


Trampoty s územním plánem obce

Posouzení, zda je taková stavba v souladu s ÚPO, 
přísluší Stavebnímu úřadu v Líbeznicích. Při zpracování 
nového územního plánu a úvahách, zda rozšířit podnikání i 
mimo prostory rodinných domů, jak je tomu u původní 
zástavby obce, bude nutná diskuze se širokou veřejností. 
Veříme, že společně nalezneme kompromis, který zachová 
podmínky pro klidný život na vesnici, zároveň však tento 
život zkvalitní tím, že nabídne pestrou paletu služeb. 

dokončení ze str. 1

obce Líbeznice, proto nebyl do územního plánu obce 
Bašť zahrnut. Od roku 2008, kdy začal pozemek patřit do 
katastru obce Bašť, připravoval developer na tomto 
pozemku výstavbu multifunkčních budov s byty a prostory 
pro služby a proto byla v roce 2011 zahájena jednání o 
výstavbě zařízení pro předškolní výchovu. Při jednáních 
na Stavebním úřadě Líbeznice bohužel vyšlo najevo, 
že při umísťování staveb na tomto pozemku nelze 
postupovat podle územního plánu obce Líbeznice, ale 
musíme na pozemek nahlížet jako na nezastavěné 
území, ve kterém lze umístit stavby a zařízení pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 
nerostů atd. (viz § 18 Stavebního zákona). 
Zastupitelstvo obce proto pozemek parc. č. 644 zařadilo do 
připravované změny č. 1 Územního plánu obce Bašť, aby 
jej bylo možné v budoucnosti využít i pro stavby občanské 
vybavenosti. Přijaté opatření by ovšem zpozdilo 
uvažovanou výstavbu nové mateřské školy na tomto 
pozemku minimálně o rok, proto obec začala hledat 
alternativní řešení.
     Dalším diskutabilním místem platného územního plánu 
obce je problematika, v současné době řešená především 
v lokalitě Nová Bašť,  umísťování staveb pro provozování 
živností mimo rodinné domy. Platný územní plán obce 
určuje, že podnikání v této lokalitě se může odehrávat 
pouze v části rodinného domu  a to za podmínky, že 
takto vykonávaná   živnost   svým   charakterem  a  funkcí 
nezhoršuje   hygienické  a  estetické  parametry okolí 
zástavby. 
                   



Oznámení Obecního úřadu

Pálení čarodějnic
30. dubna 2012
19 hodin
Fotbalové hřiště, Bašť
Občerstvení zajištěno
Buřty možno zakoupit na místě

Neodkládejte zahradní odpad ke 
kontejnerům na tříděný odpad! Zahradní 
odpad můžete zdarma uložit v 
Zahradnictví Na Předbojské  nebo do 
popelnice na bioodpad (viz informace 
níže).

Ukládání odpadu ze zahrádek
bylo zahájeno 24. 3. 2012. Opět máte možnost každou 
sobotu od 8 do 12 hodin uložit zdarma trávu, plevel 
nebo větve v Zahradnictví Na Předbojské po 
předložení potvrzení o zaplacení popelnic.

Svoz bioodpadu zahajuje v úterý 3. dubna
a pokračuje každé sudé úterý až do listopadu. 
Poplatek můžete uhradit v úředních hodinách na 
Obecním úřadě. Popelnice o objemu 120 l stojí 500 
Kč, za dvojnásobný obsah zaplatíte 750 Kč. Nelze 
platit bezhotovostně, protože je nutné podepsat 
smlouvu.



Rozpis jarní části fotbalové soutěže v Bašti 
Inzerce

pravděpodobně v únoru 2014 
následovat závěrečné 
jednání, kam budou svoláni 
všichni účastníci KPÚ. Po 
nabytí právní moci prvního 
rozhodnutí pozemkového 
úřadu, kterým bude návrh 
KPÚ schválen, bude 
zpracována digitální 
katastrální mapa, navrženým 
pozemkům přiřazena nová 
parcelní čísla a vydáno druhé 
rozhodnutí, kterým vlastníci 
pozbudou původní a 
nabudou nově navržené 
parcely.  
    Pozemkový úřad se 
zpracovatelem předpokládají, 
že hospodaření na nově 
navržených pozemcích by 
mohlo začít od října 2014.
    

   Pozemkový úřad Praha – 
východ zahájil v květnu 2011 
řízení o pozemkových 
úpravách na základě žádosti 
představitelů obce Bašť ze 
17. 6. 2009.
     Úvodní jednání proběhlo 
14. 3. 2012 v Divadle kouzel 
v Líbeznicích.
    Účelem pozemkových 
úprav je uspořádat pozemky 
vlastníků – sloučit je do 
větších celků, upravit jejich 
hranice a zabezpečit k nim 
přístup. Dále se při 
pozemkových úpravách řeší 
zvelebení krajiny – doplnění 
zeleně, protierozní ochrana, 
vodní poměry. Výsledkem 
pozemkových úprav je také 
nová digitální mapa.
   Práce byly započaty 
zřízením podrobného 
polohového bodového pole, v 
současnosti vrcholí podrobné 
zaměření terénu (zaměření 
cest, potoků, mezí). V 
nejbližší době nás čeká 
vyšetření a zaměření 
předpokládaného průběhu 
obvodů komplexních 
pozemkových úprav. Z úprav 
budou vyloučeny pozemky v 
zastavěném území obce a 
pozemky určené k zastavění. 
     Do konce roku 2012 
budouu vypracovány soupisy 
nároků vlastníků.

Komplexní pozemkové úpravy Bašť
   K pozemkům směňovaným 
v KPÚ bude přiřazena cena, 
vzdálenost a výměra. Po 
porovnání výsledků měření v 
terénu se stavem v katastru 
mohou být tyto hodnoty 
upraveny koeficientem na 
skutečný stav. Základem pro 
ocenění zemědělských 
pozemků budou použity 
bonitované půdně ekologické 
jednotky (BPEJ) vztažené k 
výměře pozemků. Vzdálenost 
pozemků vstupujících do 
KPÚ se dle zákona určuje 
vzdušnou vzdáleností od 
původní zemědělské 
usedlosti, případně určeného 
středu obce.
     Zároveň budou probíhat 
práce na návrhu společných 
zařízení – polní cesty ke 
zpřístupnění pozemků, 
územní systémy ekologické 
stability (biokoridory, 
biocentra), protierozní 
opatření. Tento návrh bude 
předložen do června 2013 k 
posouzení sboru zástupců, 
orgánům státní správy a poté 
zastupitelstvu obce ke 
schválení. 
     Poté započnou práce na 
návrhu nového uspořádání 
pozemků. Ten bude osobně 
projednáván s každým 
vlastníkem pozemků zvlášť.
    Po zveřejnění návrhu bude 



Inzerce
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