
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

10/2012

Do diáře …
  1. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19.00, OÚ
  5. pátek – Pátek v Pohodě (více na Pozvánky …)
  6. sobota – Vítání nových občánků  (pouze pro zvané)
  6. sobota – Rodinný víceboj
13. sobota – zájezd do Svijan (více na Pozvánky ...)
15. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19.00, OÚ
20. sobota – výroba lampiónů (více na Pozvánky...)
24. středa – zájezd do HDK (více na Pozvánky ...)
29. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19.00, OÚ
  

Společenská rubrika
V měsíci  říjnu oslaví významné životní 

jubileum: paní Františka Rovenská, pan Radek 
Novotný, paní Eva Ondrová, paní Vlasta Pěkná, 
pan Karel Kelis, pan Jaroslav Mazánek, paní 
Jiřina Vejnarová, paní Marie Štemberová, paní 
Anna Kubů a pan Antonín Vorlíček ml.

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

    

Jednosměrky Nad Dvorem nebudou
     V uplynulých dnech jsme obyvatelům lokality 
Nad Dvorem představili návrh místní úpravy 
silničního provozu na místních komunikacích 
zpracovaný odbornou firmou SOMARO CZ, s. r. o. 
Firma vycházela z jednoduchého zadání, kterým 
bylo posílení bezpečnosti chodců v lokalitě, zklidnění 
automobilové dopravy a zlegalizování parkování na 
komunikacích. Zároveň s návrhem obdrželi občané 
anketní otázky, jaký způsob řešení místní úpravy 
preferují. S výsledky ankety se můžete seznámit na 
následujících stranách.
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         První zasedání zastupitelstva obce v novém školním 
roce, které se uskutečnilo 3. září:
1. schválilo:
●   přijetí úvěru od Komerční banky na financování výstavby MŠ 

ve výši 5 mil. Kč bez zajištění, s postupným čerpáním od 
10/2012 do 1/2013 na běžný účet obce se sazbou 1M PRIBOR 
+ 1,73 %;

●  uzavření smlouvy o dílo mezi obcí  a společností ASIG s. r. o. 
na dopravní značení v obci Bašť za celkovou cenu 94 852 Kč 
včetně DPH;

●  nabídku firmy ŠETELÍK OLIVA s. r. o. na zpracování 
oponentského posudku na projektovou dokumentaci na 
intenzifikaci ČOV za cenu 36 000 Kč bez DPH;

2. vzalo na vědomí:
●  návrh plánovací smlouvy mezi obcí a Dimri Construction a 

uložilo projednání závěrů uvedených v zápise se zástupci 
developera;

●  zrušení stanovení místní úpravy silničního provozu na místních 
komunikacích a Výzvu k doplnění dopravního značení v k. ú. 
Bašť a uložilo realizaci opatření dle zápisu;

3. uložilo:
●  starostce obce realizaci závěrů dle zápisu k zajištění zasedání 

zastupitelstva obce dne 17. 9. 2012.

 

Úplná znění usnesení a celé zápisy naleznete 
na www.obecbast.cz nebo jsou k nahlédnutí v 

úředních hodinách na Obecním úřadě

Zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 17. 
září ve Středověkém hostinci:
1. schválilo:
●  kupní smlouvu mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s. na 2 ks 

betonových sloupů umístěných na pozemcích parc. č. 267 a 
157/24 v k. ú. Bašť za celkovou cenu 4 776 Kč; 

●  dodatek k pojistné smlouvě mezi obcí a Kooperativa pojišťovna, a. 
s., kterým se prodlužuje pojistná doba o 1 rok a pojistné činí 
58 266 Kč;

●  nabídku ing. Karla Mišičky na zpracování projektové dokumentace 
chodníku propojujícího chodník u Hlavní s cyklostezkou u silnice 
III/0091 a uložilo předložení návrhu smlouvy mezi obcí a Ing. K. 
Mišičkou na nejbližší zasedání zastupitelstva obce;

2. vzalo na vědomí:
●  výsledky ankety „Dopravní opatření Nad Dvorem“ a uložilo jejich 

projednání včetně závěrů rozpravy uvedených v zápise se zástupci 
odborné firmy a  následné zapracování do projektu Doplnění 
dopravního značení v k. ú. Bašť;

●  závěry rozpravy k návrhu místní úpravy silničního provozu 
v širším okolí Návsi uvedené v zápise a uložilo jejich projednání se 
zástupci odborné firmy a následné zapracování do projektu 
Doplnění dopravního značení v k. ú. Bašť;

●  informaci starostky obce o postupu prací na projektu výstavby 
nové mateřské školy a uložilo pokračovat v realizaci projektu;

●  informaci o projednávání Věcného záměru zákona o ochraně 
veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním 
prostředí a uložilo projednání připomínek na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce;

● náměty občanů uvedené v zápise a ukládá starostce obce realizaci 
přijatých opatření uvedených v zápise.

 

Inzerce

NABÍZÍM ÚKLID DOMU A ŽEHLENÍ
PRAXE 12 LET

TEL.: 732 479 044
MAIL: PAVEL.ROUS@VOLNY.CZ

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konají volby do 

Zastupitelstva Středočeského kraje a to v pátek od 14 do 22 hodin 
a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Právo volit mají v těchto volbách pouze občané ČR, cizí 
státní příslušníci nevolí. Nově lze v těchto volbách volit na 
voličský průkaz (lze volit v jiném okrsku, ale pouze v rámci kraje), 
který bude voliči vydán po podání žádosti v listinné podobě s 
úředně ověřeným podpisem, v elektronické podobě uznávaným 
elektronických podpisem, prostřednictvím datové schránky nebo 
osobně nejpozději do 10. 10. 2012 do 16 hodin.

Volič může ve dnech voleb ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů požádat o možnost volit mimo volební 
místnost.

Každý volič  musí prokázat platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem ČR svoji totožnost a státní 
občanství ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Nejpozději tři dny přede dnem voleb budou voličům 
dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče 
okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené 
hlasovací lístky nové.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební 
místnost na adrese Obecní 126, Bašť pro voliče přihlášené k 
trvalému pobytu v obci Bašť. 

V souvislosti s přípravou voleb budou 
v pátek 12. 10. 2012 od 8 do 12 hodin 

zrušeny úřední hodiny Obecního úřadu

http://www.obecbast.cz/


Oznámení obecního úřadu
Hlášení poruch veřejného osvětlení
je nadále možné na obecním úřadě (mailem, telefonicky i osobně), ale můžete využít 
bezplatné linky 800 101 109  (viz informace na titulní straně Zpravodaje), která je k dispozici 
24 hodin denně a umožní technikům firmy ELTODO-CITELUM s. r. o. reagovat na problém 
okamžitě i v průběhu noci.

Parkovací místa v Nové Bašti
byla předznačena v pozměněné podobě. Zatím se jedná pouze o pomocné značky ve formě 
bílých bodů, dokončení plnohodnotného vodorovného značení bude provedeno v příštím týdnu 
po vyhodnocení závěrečného kola připomínek. Žádáme občany, aby případné návrhy na 
změny již vyznačených míst doručili na obecní úřad (osobně, poštou, e-mailem, telefonicky na 
774 994 500) nejpozději v pondělí 1.10.2012 do 19 hodin. Oproti původnímu návrhu, který 
byl schválen Odborem dopravy a prezentován na webových stránkách obce, byl parkovacích 
míst vyznačen menší počet. Důvodem je velké množství žádostí občanů, kteří s umístěním 
parkovacího místa u své nemovitosti nesouhlasili. Stání, která měla být podle návrhu zřízena 
proti vjezdům, budou na základě doporučení a vyhodnocených připomínek realizována pouze 
se souhlasem majitele nemovitosti, jehož vjezd na pozemek by mohl být omezen vyznačením 
místa na protilehlé straně ulice. Tyto případy budou řešeny individuálně.

Odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v 
majetku společřnosti ČEZ jsou vlastníci a uživatelé dotčených pozemků povinni provést v 
období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Bližší informace naleznete na úřední 
desce a na webových stránkách obce.

Monitorování eroze zemědělské půdy
zahájil pozemkový úřad Praha – východ na základě příkazu ministra zemědělství. Veškeré 
relevantní informace o výskytu eroze zemědělské půdy, prosíme, předávejte na obecní úřad, 
který je pověřen součinností při provádění záznamu do databáze a terénní rekognoskaci 
situace.

Výdejní místo České pošty v Bašti
zatím nebude. Zastupitelstvo obce vede přes rok jednání s Českou poštou o umožnění 
poskytování vybraných služeb České pošty na obecním úřadě. V rámci posledních jednání 
jsme získali naději v tom, že bychom tyto služby mohli poskytovat na komerčním základě, tzn., 
že bychom České poště platili určitý paušální poplatek za „propůjčení“ značky Česká pošta. V 
uplynulých dnech jsme obdrželi informaci od ředitele Regionu Střední Čechy, pana ing. L. 
Kučaby, že poté, co požádal centrálu České pošty, aby sdělila podmínky pro fungování tohoto 
komerčního modelu, mu bylo odpovězeno, že v současné době nebude Česká pošta, s. p. 
komerční model provozovat a při transformaci pobočkové sítě se bude vycházet pouze ze 
zpracovaného projektu Pobočkové sítě. V tomto projektu se uvažuje se zachováním pošty 
Líbeznice a pro obec Bašť není uvažováno se zřízením jiného obslužného místa.

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 640 výtisků, tisk a distribuci 
zajišťuje Obecní úřad Bašť, zdarma

Jednosměrky Nad Dvorem nebudou

Ankety zjišťující preference místní úpravy 
silničního provozu v lokalitě Nad Dvorem se do 
pátku 14. 9. zúčastnilo 19 respondentů, což 
představuje 35 % domácností, jejichž alespoň 
jeden člen je v Bašti hlášen k trvalému pobytu. 
Vyplněné anketní lístky docházejí na obecní úřad 
ještě i po 17. září, kdy byli s výsledky seznámeni 
občané na zasedání zastupitelstva obce. Tyto hlasy 
pouze potvrzují výsledky, se kterými se můžete 
seznámit prostřednictvím tabulky a grafů.

Zastupitelstvo obce přijalo na výše 
uvedeném zasedání usnesení, že výsledky ankety 
budou zapracovány do návrhu Doplnění dopravního 
značení v k. ú. Bašť, tzn., že lokalita bude 
označena jako obytná zóna a budou zde 
vyznačena parkovací místa. S návrhem 
parkovacích míst budou obyvatelé lokality 
seznámeni ihned po předložení přepracovaného 
návrhu firmou SOMARO CZ s. r. o.

Co je vlastně obytná zóna?

Modrá dopravní značka, zobrazující mimo jiné 
chodce a dítě s míčem, nemá za úkol pouze 
vyznačit rezidenční lokalitu, ve které bydlí lidé a 
platí zde omezená rychlost. Podstatou obytné 
zóny, která je zastavěnou oblastí většinou bez 
tranzitní dopravy, je významné rozšíření práv 
chodců. Zatímco podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích jsou chodci povinni 
používat k chůzi především chodníku, případně 
krajnice či okraje vozovky (§53), v obytné zóně 
mohou naopak k chůzi používat celou šíři 
komunikace a jsou zde povoleny hry dětí (§39). 
Rychlost vozidel je omezena na 20 km/h a řidiči 
jsou povinni dbát zvýšené ohleduplnosti vůči 
chodcům, které nesmí ohrozit a v případě 
potřeby musí dokonce zastavit vozidlo. Stání 
vozidel v obytné zóně je povoleno pouze v 
místech označených jako parkoviště. Ovšem ani 
mimo obytnou zónu nemohou řidiči parkovat 
kde chtějí. V obousměrné komunikaci je stání 
vozidel povoleno pouze pokud pro každý směr 
jízdy zůstane volný jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 metry. Vzhledem k tomu, že většina 
nových ulic v Bašti je obousměrná o šířce 6 
metrů, neobstojí častý argument, že obytná 
zóna přináší pouze komplikace v parkování. 
Snad každý řidič je občas také chodcem a těm 
obytná zóna přináší jednoznačné výhody.
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Inzerce

Více než rok působí v naší obci ve větším rozsahu Obecní policie 
Líbeznice. O shrnutí výsledků práce jsme se pokusili v rozhovoru 
s šéfem líbeznických strážníků Rudolfem Sedlákem.

Co pokládáte za největší úspěch za dobu té více než roční činnosti?
Největším úspěchem bylo zadržení několika pachatelů krádeží v obci Bašť, 
kdy se jednalo např. o trojici mužů, kteří během dopoledne tzv. tipovali domy a 
novostavby ke krádežím. Při následné kontrole u těchto mužů byly nalezeny 
odcizené věci a střelná zbraň. Dále jsme ve spolupráci s PČR zadrželi dva 
muže, kteří se v nočních hodinách vloupali na pozemek domu a zde se 
pokusili odcizit motocykl. Všechny zadržené osoby jsou podezřelé z další 
majetkové trestné činnosti na území obce Bašť a v okolních obcích. Policejním 
orgánem  se jim toto  již v několika případech podařilo prokázat. Dále se nám 
také podařilo zadržet několik řidičů pod vlivem alkoholu, odcizené vozidlo i 
s řidičem a několik řidičů bez řidičského oprávnění. 

Co se podle vás nezdařilo?
Myslím, že se nám jako obecní policii, ještě nepodařilo najít cestu k místním 
občanům a vedle nezbytného respektu získat také jejich důvěru. V současné 
době je dle ohlasů z obce obecní policie brána spíše jako represivní složka, 
která pouze rozdává pokuty. Tak tomu ale není a věřím, že to v následujícím 
roce prokážeme.  

 

Ze strany některých občanů Baště zaznívají kritiky, že se příliš 
věnujete kontrole rychlosti a méně dohledu nad pořádkem?
Měření rychlosti v obci  probíhá nepravidelně, a to jednou až dvakrát 
týdně po dvou hodinách, zejména v lokalitě Nová Bašť, kde si občané 
přilehlých domů k ulici Hlavní stěžují na vozidla, která zde 
několikanásobně překračují rychlost. Zde jsme zastavili i několik 
řidičů, kteří překročili rychlost v obci o více než 40 nebo 50 km/h. 
Snažíme se  rovnoměrně rozdělit dohled nad veřejným pořádkem a 
měřením rychlosti. 

Jaké jsou vlastně priority Vaší činnosti v obci Bašť?
 Mezi naše priority bych  zařadil to, co se nám dle mého názoru 
v poslední době nepodařilo. Najít si cestu ke všem slušným občanům 
obce a změnit obrázek obecní policie z pouze represivního orgánu 
obce na policii, která v případě potřeby umí podat pomocnou ruku, 
komunikuje s občany a řeší jejich problémy. Abychom toto naplnili, 
budeme ještě ve větší míře provádět pěší hlídky po obci tak, abychom 
byli místním občanům blíž.

Jak probíhá spolupráce se starostkou a zastupiteli?
V současné době probíhá spolupráce zejména se starostkou obce 
Ivou Cucovou. Ten rok posloužil i k nastolení pravidel komunikace pro 
nás. Od poloviny letošního roku se scházíme na pravidelných 
schůzkách, mimo jiné i proto, abychom se mohli lépe zaměřit na to, 
co pokládá vedení obce za nejdůležitější v daném čase. 

Ve srovnání s Líbeznicemi, Předbojem a Bořanovicemi čím je 
Bašť z hlediska obecní policie odlišná?
Obec Bašť, ve srovnání s ostatními obcemi, je pro nás nejsložitější 
terén. Ať už se to týká sousedských sporů (zejména v nové 
zástavbě), omladiny, která se pohybuje po obci, nebo nepřiměřené 
reakce několika místních jedinců na pouhé upozornění ze strany 
obecní policie, když dotyčný páchal přestupek. Věřím přesto, že se 
nám podaří dosáhnout stavu, kdy se strážníci obecní policie budou 
těšit autoritě a zároveň budou vnímáni jako užitečná služba a opora 
obce i občanů. 

Chycení zlodějů i měření rychlosti – rok práce Obecní policie v Bašti

Denní aktivity Centra pro rodinu POHODA
     CPR Pohoda vstupuje do čtvrté sezóny nabídky volnočasových 
aktivit pro všechny komunity v Bašti, především pak pro děti školou povinné a 
rodiče s dětmi, i když prostor pro pohyb zde najdou i senioři. Dopoledne jsou 
určená pro děti s maminkami nebo tatínky, kdy mohou pod vedením 
zkušených lektorek cvičit, tvořit nebo si prostě jenom hrát se svými vrstevníky 
ve volných hernách. 

Provozovatel CPR o. s. Bašť se baví přichází pro školní rok 
2012/2013 s několika novinkami. Pro prvňáčky, kteří se ve škole začnou 
potýkat s nástrahami angličtiny je v nabídce kroužek pohodové angličtiny ke 
zkamarádění s jazykem a upevnění školního učiva. Slečnám i paním nabídnee 
cvičení, teenagerky se se svojí výtvarkou přesunou mimo prostory Pohody a 
charakter kurzu se změní ve tvořivé dílny, školáci budou moci navštěvovat 
kroužek multimediální výtvarky. V nabídce zůstávají již tradiční kroužky 
kutilství, výtvarky, sportovek a angličtiny pro dospělé.

Pokud vaše ratolest slaví narozeniny a vy chcete oslavu přežít v 
pohodě, pak je zde možnost pronájmu prostor bez i s programem. Úhradou 
nájemného zároveň přispíváte na financování neziskových aktivit občanského 
sdružení Bašť se baví, které Centrum pro rodinu provozuje.



Rozpis zápasů SK  Bašť říjen 2012 
Datum Hodina
  7.10. 16:00 Kojetice - Bášť         sobota 10:15 
14.10. 16:00 Bášť - Sluhy
21.10. 15:30 Líbeznice B - Bášť
28.10. 14:30 Bášť - Máslovice
  

Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti
Inzerce

Odjezd autobusu 
na představení AIDA v HDK 

dne 24. 10. v 17.30 hod. od OÚ
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