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Do diáře …
  3. sobota – Drakiáda (více Pozvánky...)
  3. sobota – Halloweenský průvod
10. sobota – zájezd do divadla Metro (více Pozvánky)
12. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hod.
16. pátek – Páteční večer v Pohodě (více Pozvánky ...)
17. sobota – Zabijačkové hody (více Pozvánky ...)
17. sobota – svoz nebezpečného odpadu
17. sobota – Nocování s Večerníčkem (více Pozvánky …)
26. pondělí – poslední svoz bioodpadu
26. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hod.

 
   

Společenská rubrika
V měsíci  listopadu oslaví významné 

životní jubileum: pan Milan Hlušička, paní Helena 
Štochlová, pan Milan Pagáč, paní Marie 
Kulhánková, paní Martina Chlumská, pan Miroslav 
Hejný, pan Stanislav Bukovský, paní Eva Ziková, 
paní Jana Ftáčnik, paní Iveta Marešová, paní 
Marie Šindelářová, pan David Hubálek, pan Jan 
Kubát, paní Alžběta Servinská, paní Růžena 
Mišnerová, pan Karel Štembera a pan Josef 
Šedivý.

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

    

Bašť má nové dopravní značení
V uplynulém měsíci bylo instalováno nové 

dopravní značení v lokalitách Nová Bašť a Nad 
Dvorem. Celá Nová Bašť je nyní obytnou zónou, kde je 
povolena nejvyšší rychlost 20 km/hod. a parkování 
pouze na vyznačených parkovacích místech. 

Informovanost obyvatel lokality o připravovaném 
projektu
Na podzim 2011 byla realizována jednak anketa na 
webových stránkách obce, jednak anketní lístky 
obdrželi obyvatelé lokality do svých schánek. Na 
základě výsledků šetření bylo navrženo dopravní  

pokračování na str. 3

Ve volbách do krajského zastupitelstva Středočeského kraje, které 
se uskutečnily ve dnech 12. a 13. října 2012, v obci Bašť zvítězila ODS. 

Z 1 012 voličů zapsaných v seznamu, se voleb účastnilo 412 
voličů, což představuje volební účast 40,71 %, což je vyšší účast než 
průměrná za celý Středočeský kraj, kde dosáhla hodnoty 36,45 %. V Bašti 
ze 412 odevzdaných obálek bylo 406 platných hlasů, což představuje 98,54 
% platných hlasů.

Pořadí stran v hlasování bylo následující:
1. Občanská demokratická strana 88 hlasů
2. KSČM 60 hlasů
3. TOP 09 a Starostové pro STČ 52 hlasů
4. ČSSD 44 hlasů
5. Věci veřejné 26 hlasů

S podrobnějšími výsledky se můžete
seznámit na www.obecbast.cz nebo www.volby.cz

V Bašti vítězem voleb ODS

ODS
21,18%

KSČM
14,77 %

             VV  
 TOP 09  ČSSD  6,4% 
 12,8%    10,83%

Nejlepší knihovnice
Středočeského 
kraje je z Bašti
     
  Ze  718 obecních 
knihoven v malých obcích 
Středočeského kraje je 
mezi pěti oceněnými 
titulem Nejlepší 
neprofesionální knihovník 
roku 2012 knihovnice z 
naší knihovny, paní Marie 
Zelenková.
        Ke klíčovým hodnotícím kritériím patřily mj. vynikající výsledky knihovny 
pochopitelně v množství vypůjčených knih, rozšiřování nabídky knih, 
dlouhodobě dobrá spolupráce s obcí a jejími občany. Dále proměna 
nefungující knihovny v místo, kde se občané rádi setkávají, a kde se 
počet návštěvníků a čtenářů knihoven rychle a pronikavě zvýšil. 
   Hodnotila se tak odbornost knihovníka a jím absolvované kurzy a také 
míra spolupráce s pověřenou knihovnou. Nejlepší knihovníci rovněž 
systematicky spolupracují se školami a aktualizují své vlastní webové 
stránky. Paní Marii Zelenkové gratulujeme a přejeme hodně dalších 
úspěchů.

http://www.obecbast.cz/
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NABÍZÍM ÚKLID DOMU A ŽEHLENÍ
PRAXE 12 LET

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

Program zlepšení kvality ovzduší na území SK
byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě oznámení, 
písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních 
samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr 
zjišťovacího řízení. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v 
Informačním systému SEA na internetových stránkách Ministerstva 
životního prostředí 
(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce 
MZP140K . 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. října 2012:
1. schválilo:
●  rozpočtové opatření č. 4/2012 dle závěru uvedeného v zápise;
●  pořízení spínacích modulů RSH 3 za celkovou cenu 13 953,60 Kč 

včetně DPH od firmy ELTODO – CITELUM s. r. o., výměnu 15 ks VO 
zdarma v roce 2012 a provozování pronájmu reklamních ploch na 
stožárech VO firmou ELTODO – CITELUM s. r. o. a uložilo realizaci 
přijatého usnesení;

●  objednání nového spoje linky 368 ve 14.15 hod. z Ládví k prosincové 
změně jízdních řádů, uložilo realizaci usnesení a projednání navýšení 
příspěvku obcí Líbeznice, Bořanovice a Předboj na dopravní 
obslužnost;

●  darovací smlouvu mezi Středočeským krajem a obcí na pozemku 
parc. č. 585/7 a 585/8 v k. ú. Bašť;

●  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na obecní les mezi obcí a LESS 
and FOREST s. r. o. Kutná Hora a uložilo přípravu výběrového řízení 
na nového nájemce;

●  zaslání připomínek obce k Věcnému záměru zákona o ochraně 
veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí;

2. vzalo na vědomí:
●  návrh změny č. 3 ÚPO Líbeznice.

Zastupitelstvo obce revokovalo usnesení č. 7/045 ze dne 17. 9. 
2012 a uložilo ukončení projektu propojení chodníku podél Hlavní s 
cyklostezkou.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29. října 2012:
1. schválilo:
● provozní dobu nové MŠ v rozsahu 10 hodin od 7.30 do 17.30 hod. a 

uložilo starostce obce ve spolupráci s ředitelkou MŠ přijetí opatření 
k realizaci usnesení;

●  návrh na zajištění zimní údržby komunikací v obci dle zápisu;
●  Nařízení obce č. 1/2012 týkající se zimního úklidu komunikací a 

uložilo jeho vyvěšení a odeslání Krajskému úřadu Středočeského 
kraje;

●  návrh, aby pořizovatelem nového územního plánu obce byl MěÚ 
Brandýs nad Labem a stanovilo starostku obce pověřenou osobou pro 
jednání s pořizovatelem;

●  jednorázový příspěvek svazku obcí Mikroregion Mratínského potoka 
na nákup čistícího vozu do max. výše 50 tis. Kč a uložilo přijetí 
opatření pro jeho budoucí využívání;

2. neschválilo:
●   změnu stávající provozní doby stávající MŠ;
3. vzalo na vědomí: 
●  informaci zástupce o. s. Klidná Bašť o vzniku iniciativy Zdravé ucho, 

kterou bude obec podporovat prioritně jako člen Stop letišti 
Vodochody;

● právní rozbor obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o veřejném pořádku, 
opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Bašť a uložilo přípravu 
nové OZV na nejbližší zasedání zastupitelstva obce;

●  návrhy na zpracování projektů revitalizací pozemků parc. č. 567/1 a 
105/3 vše v k. ú. Bašť a uložilo předložení nabídek na zpracování 
projektů včetně žádostí o dotaci;

Oznámení obecního úřadu

● návrh Zadání změny Územního plánu obce a návrh Zadání Územního 
plánu  a uložilo projednání závěrů rozpravy se zpracovatelem Zadání 
změny a Zadání ÚPO;

●  informace ROPIDu zaslané Ministerstvu dopravy o  rozsahu 
objednávky a kompenzace veřejné autobusové dopravy pro obec Bašť 
pro rok 2013;

●  návrh plánovací smlouvy mezi obcí a Dimri Construction a uložilo 
projednání závěrů rozpravy dle zápisu se zástupci developera;

●  žádost KM Developers o bezúplatné převzetí pozemku parc. č. 513/5 
v k. ú. Bašť včetně infrastruktury a uložilo projednání požadavku na 
vypořádání závazků vyplývajících z plánovací smlouvy se žadatelem 
před dalším jednání o převodu;

●  nabídky společnosti Eltodo – Citelum na odstranění závad 
vyplývajících z revizí veřejného osvětlení a navrhuje vytvořit rezervu ve 
výši 54 tis. Kč v rozpočtu obce na rok 2013.
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Úplná znění usnesení a celé zápisy naleznete 
na www.obecbast.cz nebo jsou k nahlédnutí v 

úředních hodinách na Obecním úřadě

file://redir.netcentrum.cz/%3Fnoaudit&url=http%3A%2F%2Feia.cenia.cz%2Fsea%2Fkoncepce%2Fprehled.php
http://www.obecbast.cz/


dokončení ze str. 1

řešení v této lokalitě, které bylo 
projednáváno v rámci zasedání 
zastupitelstva obce dne 17. října 2011, 
které se za poměrně velké účasti 
veřejnosti konalo ve Středověkém 
hostinci. O konání významného zasedání 
byli občané informováni prostřednictvím 
webových stránek, úřední desky, vývěsek 
na autobusových zastávkách a 
Zpravodaje, kde se pozvánka objevila na 
titulní stránce.
Na základě výsledků diskuze  na 
zasedání zastupitelstva obce s podporou 
výsledků výše uvedené ankety a rovněž 
předchozích připomínek občanů byly 
stanoveny zásady, které měl návrh 
dopravního řešení respektovat (viz. 
usnesení ZO č. 2/025). Konečný návrh byl 
následně schválen zastupitelstvem na 
zasedání dne 27. února 2012, kterého se 
bohužel již žádný občan nezúčastnil ani 
nebyly vzneseny žádné další připomínky 
či návrhy. Od tohoto data až do doby 
těsně před realizací dopravního řešení 
(24.9.2012), tzn. za celých 7 měsíců byly 
vzneseny k danému tématu pouze dvě 
připomínky, přestože veškeré informace 
byly zveřejněny na internetových 
stránkách obce. Všichni obyvatelé měli o 
připravovaném projektu dostatek 
informací, bohužel ti, kteří se k němu 
nevyjádřili jednoduše nechali rozhodnutí 
na jiných. 

Projekt výsledkem několikatýdenních 
prací
Výše uvedené usnesení obsahovalo 
záměr využít pro parkování chodník a 
přilehlou část komunikace a umožnit tak 
využití souvislých pásů zeleně pro úklid 
sněhu. Takto byl připraven i návrh, který 
společnost DZ Mělník projednávala s 
dotčenými orgány státní správy. Z 
vyjádření Policie ČR (Dopravního 
inspektorátu Praha-venkov-východ) 
bohužel vyplynulo, že parkování na 
chodníku (resp. na části komunikace, 
která jako chodník vypadá) nedoporučuje. 
Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs 
nad Labem, který následně na základě 
všech vyjádření místní úpravu silničního 
provozu  stanovuje, se těmito 
doporučeními řídil. Nemyslíme si, že 
opustit od projektu obytné zóny jenom z 
důvodu odlišného stanovení pravidel pro 
parkování, by bylo řešením, jak se někteří 
z vás domnívají.

Realizace reagovala na šedesát 
připomínek
Značení navržených parkovacích míst 
realizovala firma ASIG, která vzešla jako 
vítěz z výběrového řízení. Oproti 
schválenému projektu, který byl 
prezentován na webových stránkách je 
těchto míst vyznačeno méně a v jiném 
uspořádání. Změny projektu před 
dokončením byly projednány a 
odsouhlaseny Odborem dopravy a 
reagovaly tak na několik desítek 
konkrétních připomínek jednotlivých 
občanů, kterým by vyznačení parkovacího 
místa zkomplikovalo nebo zcela 
znemožnilo vjezd na pozemek nebo 
vyjíždění z něj. Pokud některý z 
požadavků nebyl zahrnut do změnového 
projektu, bylo tak z důvodu nemožnosti 

Názory obyvatel se totiž pohybují v 
rozmezí od absolutní volnosti (či spíše 
anarchie) v parkování až po striktní 
dodržení pravidel obytné zóny (tj. žádná 
auta v ulicích). Domníváme se však, že 
současné celkové řešení celé lokality v 
podobě, ve které bylo realizováno, je 
rozumným kompromisem mezi možnými 
variantami. Všem obyvatelům, kteří se 
projektu aktivně účastnili svými 
přípomínkami, děkujeme za zájem, 
spolupráci a především pochopení.

Ing. Iva Cucová, starostka
Jiří Staněk, DiS., zastupitel

Nové informační směrové označení ulic bylo 
instalováno v lokalitě Nad Dvorem

Příprava dalších projektů
V současné době je před 

dokončením projekt doplnění nového a 
odstranění nevyhovujícího dopravního 
značení v celé obci na základě 
nahlášených závad Dopravním 
inspektorátem, jehož realizaci 
předpokládáme v jarních měsících 
příštího roku. Současně bude realizován 
projekt obytné zóny v lokalitě Nad 
Dvorem, s nímž budou obyvatelé 
seznámeni ještě do konce roku.
    

dodržet koncept doporučený Policií ČR - 
dopravním inspektorátem pro Prahu 
Venkov - východ (především umísťování 
parkovacích míst do křižovatek tvaru "T"), 
platnou legislativu, technické normy nebo 
navrhované umístění bránilo výjezdu z 
protilehlého pozemku. Ve všech ostatních 
případech jsme se s realizující firmou 
snažili najít řešení pro požadované 
změny. Problémem majitelů domů Klasik 
1, kteří nemohou na vlastním pozemku 
zaparkovat dva vozy, se ještě budeme 
zabývat.

Bezpečnost jasnou prioritou
Většina ulic je i se stojícími automobily 
velmi dobře přehledná, ale bohužel bude 
záležet hlavně na řidičích, zda budou 
schopni a ochotni dodržet stanovenou 
rychlost, která je pro bezpečnost klíčová. 
Veškerá stání byla navržena tak, aby byl 
zachován dostatečný průjezd pro vozidla 
zimní údržby, hasiče, popeláře. apod. 
Nedomníváme se, že by současná 
podoba parkovacích stání měla mít na 
bezpečnost chodců (dospělých i dětí) 
zásadní negativní vliv. Byla tak navržena 
právě pro další snížení rychlosti 
projíždějících vozidel. Pokud by parkovací 
místa nebyla vyznačena, na ulicích auta 
budou stejně vždy parkovat.

Vyhodnocení na konci zimy
Jako každý jiný projekt, bude i stanovení 
místní úpravy provozu na komunikacích v 
Nové Bašti, po uplynutí určité doby, 
vyhodnoceno. Nejen obec, která bude 
muset zhodnotit, jak se jí podařilo v rámci 
nových pravidel zvládnout zimní údržbu, 
ale i občané jednotlivých ulic dostanou 
prostor k vyslovení svých poznatků. 
Někteří budou požadovat, aby „jejich“ 
ulice nebyla součástí obytné zóny, někteří  
budou problém vidět ve skutečnosti, že 
jejich návštěva nemůže zaparkovat přímo 
před domem, ale bude si muset najít 
volné parkovací místo ve vzdálenější ulici. 
Někteří možná pozitivně ohodnotí to, že 
na ulicích bude méně aut, protože mnozí 
z obyvatel přizpůsobí své pozemky 
možnosti zaparkovat zde automobil a 
garáže navrátí jejich původnímu účelu.
Jsme si vědomi, že ne všichni s podobou 
obytné zóny s parkovacími místy v Nové 
Bašti budou spokojeni. 

Inzerce



Inzerce

Ve zkratce ...
… odpady
      Do konce roku proběhne svoz nebezpečného odpadu (viz 
informace na této straně). V pondělí 26. listopadu se uskuteční 
poslední svoz bioodpadu. Ukončení ukládání odpadu ze zahrádek v 
Zahradnictví Na Předbojské očekáváme v sobotu 24. listopadu, v 
případě aktuální potřeby bude možná ukládka ještě v sobotu 1. 
prosince. O této možnosti budete informováni prostřednictvím 
webových stránek a prosincového vydání Zpravodaje. V počátku 
měsíce prosince plánujeme ještě svoz velkoobjemového odpadu. 

… nová mateřská škola
     Pro novou mateřskou školu byly vybrány podlahové krytiny, 
obklady, dlažby, střecha, okna, parapety. Připravuje se projekt 
vybavení přípravny jídla a projekt vybavení nábytkem. Pro novou 
školku zároveň hledáme personál (viz inzerce na titulní straně). V 
průběhu celého měsíce listopadu si budete moci v provozní době 
MŠ Fialka (od 6.30 do 16.00 hod.) vyzvedávat přihlášky, přijímací 
řízení se uskuteční počátkem prosince. První budova nové MŠ 
bude mít kapacitu 24 míst.

… provozní doba smíšeného zboží
     Ve zkušebním provozu můžete využít pro nákup i polední 
přestávky, nová otevírací doba je ve všední dny od 7 do 18 hodin, o 
víkendech pak od 8 do 13 hodin.

… bezpečné branky
     Na fotbalové hřiště byly umístěny dvě přenosné tréninkové branky, 
které splňují
nejpřísnější
kritéria na
bezpečnost.
Branky byly
pořízeny za
přispění
Středočeského
kraje.



Rozpis zápasů SK  Bašť listopad 2012 
Datum Hodina
11.11. 14:00 Bášť - Vodochody
18.11. 13:30 Mochov B – Bášť      sobota 10:30

  
  

Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

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

                       Drahé tety a já
                       Vstupenky jsou k dispozici v úředních hodinách 

          na Obecním úřadě v Bašti. Odjezd autobusu
          10. 11.  ve 13.45 hod. od OÚ
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