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15. 11. proběhlo vymytí kontejnerů, které se 
bude v pravidelných intervalech opakovat

Společenská rubrika
V měsíci  květnu oslaví významné životní jubileum: 

paní Markéta Luňáková, paní Blanka Melmuková, pan Jan 
Vejnar, paní Simona Nezbedová, pan Roman Šorejs, paní Jana 
Maršálková, paní Jana Křehnáčová, paní Heda Möglichová, pan 
Miloslav Kuntoš a paní Olga Awwadová.

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

    

Do diáře …
13. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
14. úterý    – uzávěrka přihlášek na divadlo (více Pozvánky ...)
16. čtvrtek – přerušení dodávky elektřiny (viz oznámení...)
16. čtvrtek – uzavření OÚ z důvodu přerušení dodávky elektřiny
18. sobota – zájezd Za krásami české vlasti (více Pozvánky …)
18. sobota – odpolední dílna pro děti (více Pozvánky ...)
23. čtvrtek – jednání školského výboru
25. sobota – Rybářské závody (více Pozvánky ...)
25. sobota – Vítání nových občánků obce (pouze pro zvané)
25. sobota – Den dětí
27. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
  1. sobota – oslavy 1. výročí otevření psího cvičáku (více
                      Pozvánky ...)

  
   

 
   

Více čtěte na str. 4

Oznámení
Uzavření obecního úřadu
ve čtvrtek 16. května
Děkujeme za pochopení.

Obec opraví a vybuduje další 
kilometry komunikací

Na podzim loňského roku se několik desítek 
občanů obce setkalo na obecním úřadě s 
projektantem Ing. Karlem Mišičkou při konzultacích 
nad projektem vybudování komunikace Do Polí a 
oprav komunikací Dlouhá, Na Hrázi, Nad Rybníkem, 
Na Horku, K Vodárně a Kateřinky. Dnes již víme, že to 
nebylo zbytečné setkání. Výbor Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy na svém zasedání 
dne 30. 4. 2013 schválil poskytnutí dotace obci ve 
výši 5,4 mil. Kč. Obec bude muset dofinancovat z 
vlastních prostředků částku okolo 2,3 mil. Kč. 

Již zasedání zastupitelstva obce dne 13. května 
bude schvalovat celý balík smluvních dokumentů vážících 
se k realizaci projektu a výzvu pro uskutečnění 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané 
zahájení oprav je 1. července, je však závislé na 
potvrzení výsledku výběrového řízení poskytovatelem 
dotace. Pokud bude stavba zahájena dle uvažovaného 
harmonogramu, lze ukončení a kolaudaci očekávat po 
pěti měsících, tj na konci měsíce listopadu.

dokončení na str. 3

     

Ke Střelnici, Obecní, část Hlavní, U Parku, Dlouhá, K Beckovu
16. 5. 2013 od 08.30:00 do 14:30:00



 @ Ze zasedání Zastupitelstva obce @ Ze zasedání Zastupitelstva obce @ 

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

hodinách na Obecním úřadě

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. dubna 2013:
1. schválilo:
● účetní závěrku Obce Bašť sestavenou k 31. 12. 2012;
● rozpočtové opatření 1/2013;
● přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč pro Mateřskou školu Bašť od 

Mgr. Rosové;
● Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 98/1 v k. ú. 

Bašť mezi Obcí Bašť a ČEZ Distribuce, a.s.;
● Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bašť a Pražská 

plynárenská Distribuce, a.s.;
● k realizaci nabídku společnosti Školní statek Mělník na revitalizaci 

parku na pozemku parc. č. 36/1 v k. ú. Bašť;

    
     závodu dne 16. 6. 2013;
● Kupní smlouvu mezi Obcí Bašť a ARGO s.r.o. na vodovod a 

kanalizaci v lokalitě Nad Dvorem; 
● dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí plánovací smlouvě mezi Obcí 

Bašť a K & K products s r. o., a uložilo zapracovat do smlouvy 
zdůvodnění prodloužení termínu; 

2. vzalo na vědomí:
● havarijní stav kamenné zdi podél komunikace č. III/0085 a uložilo 

zajištění statického posudku;
● návrh plánu investic Obce Bašť a pověřilo Finanční výbor jeho 

dopracováním a předložením k projednání na některém 
z následujících zasedání ZO;

● nabídku ČMZRB, a.s. na financování investic a uložilo zařadit tento 
bod znovu na jednání po schválení plánu investic Obce Bašť;

● žádost o spolupráci při řešení majetkových záležitostí týkající se 
pozemků parc. č. 658/2 a 610/1 v k. ú. Bašť a uložilo zahájení jednání 
o nájemní smlouvě na tento pozemek.

Zasedání zastupitelstva obce dne 29. dubna 2013 bylo celé 
věnováno „problémům“ lokality Nová Bašť. Na program bylo zařazeno 
vyhodnocení zřízení obytné zóny v lokalitě a hodnocení účinnosti 
opatření přijatých v souvislosti s umístěním kontejnerů na tříděný odpad 
v blízkosti rodinných domů. Přestože o konání zasedání byli občané 
informováni prostřednictvím Baštěckého zpravodaje a webových stránek 
obce a dále byli vyzýváni k zaslání podnětů a připomínek, zasedání se 
zúčastnili dva občané a obecní úřad obdržel tři mailové zprávy. Existují 
tedy vůbec nějaké problémy? Nebo se jedná o uměle nafouknutou 
bublinu? Nebo jsme pohodlní prezentovat a obhájit své názory na 
veřejnosti? Závěr si udělejte sami.
Zastupitelstvo obce na tomto zasedání:

                                                     

● objednání nového páru spojů linky 368 s odjezdem v 15.15 hodin 
z Ládví s účinností od 1. 9. 2013 a tím související úpravy ranního a 
večerního provozu dle návrhu jízdního řádu a uložilo realizaci 
usnesení.

Nabízím kompletní zpracování 
účetnictví pro střední a malé firmy 
včetně neziskových a vedení daňové evidence. 
Dlouholetá praxe. Kontakt: 605 218 281

Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije 

přibližně jeden milion osob se zdravotním 
postižením, tedy 10 procent populace. 
Zaměstnání přitom většina shání marně. 
Firmy, organizace, státní správa a 
samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni 
předsudky vůči lidem se zdravotním 
postižením a nedokáží si je představit jako 
schopné kolegy. Bohužel ani zákonná 
povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se 
zdravotním postižení u subjektů, které mají 
více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 
velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. 
Firmy a organizace raději odvedou do státní 
pokladny statisíce na pokutách, než aby daly 
například kratším úvazkem šanci pracovat 
ženě po rakovině prsu, člověku 
s roztroušenou sklerózou či Crohnovou 
nemocí.

Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem 
„postižená osoba“ představí vozíčkáře. 
Viditelná postižení však tvoří velmi malé 
procento mezi celou skupinou zdravotně 
postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, 
že člověk se zdravotním omezením by je stál 
finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit 
speciální podmínky. A zde opět hrají roli 
předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na 
vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují 
speciální podmínky na pracovišti. 

Nadační fond pro podporu osob se 
zdravotním postižením 
Již sedmým rokem funguje v České republice 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho 
čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, 
čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: 
„Potřebujeme vzdělané personalisty, 
podnikatele a manažery, kteří budou dobře 
znát základy legislativy. A hlavně poznají při 
různých setkáních, školeních, vzdělávacích 
projektech příběhy lidí se zdravotním 
postižením, kteří pracují na manažerských 
pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně 
člověk se zdravotním postižením je.“ Nadační 
fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. 
Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která jako 
první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci 
osob se zdravotním postižením a s tím 
související ochrannou známku „Práce 
postižených. Na stránkách  lze nalézt řadu 
výrobků označených touto známkou, které 
vyrobily osoby se zdravotním postižením a 
jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich 
zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých 
projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP 
a poradny na portálu Prace.cz, které odborně 
zaštiťuje. V současné době nadační fond 
spustil projekt „Start bez překážek“, který se 
snaží řešit problémy vysokoškoláků se 
zdravotním postižením, kteří kvůli svému 
zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy 

i práci. Zapojené společnosti nabídnou 
absolventům placené půlroční stáže, aby mohli 
potřebnou praxi získat.

Proč zaměstnat osobu se zdravotním 
postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které 
nezaměstnávají OZP, musejí buď platit 
stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, 
že postižené osoby nezaměstnávají, nebo 
mohou využít tzv. náhradního plnění 
(outsourcing služeb či výrobků od firem 
s náhradním plněním, tedy s více než 50 
procenty zaměstnanců se zdravotním 
postižením).  Zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením se tak zaměstnavateli 
může vyplatit i z ekonomického pohledu. 
Nejenom, že firma získá pracovitého a 
kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, 
ale zároveň je zde řada daňových výhod. 
Skutečným zaměstnáním člověka s postižením 
lze ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc 
začala od loňského roku vytvářet pro firmy 
pozitivní motivační nástroje např. v podobě 
vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na 
pracovní pomůcky apod.

O činnosti a projektech nadačního fondu, 
ale také současné legislativě se více dozvíte 
na www.nfozp.cz

● Dohodu mezi Obcí Bašť a paní 
Boženou Trochovou a panem 
Jaroslavem Bulvasem týkající se 
užívání pozemku parc. č. 157/69 
v k. ú. Bašť;

● žádost občanského sdružení Bike 
service Klecany o povolení 
uzavírky části MK Předbojská za 
účelem konání triatlonového 

1. vzalo na vědomí:
● zprávu o realizaci přijatých opatření 

v souvislosti s umístěním kontejnerů 
na tříděný odpad v Nové Bašti a 
uložilo jejich další průběžnou 
realizaci;

2. schválilo:
● podání odvolání proti Rozhodnutí 

SÚ Líbeznice čj. 1720/13/SU/SVy;

V souvislosti s vyhodnocením obytné zóny v lokalitě Nová 
Bašť zastupitelstvo obce:
I.   vzalo na vědomí výsledky šetření o parkování
     v lokalitě Nová Bašť;
II.  potvrdilo odmítnutí požadavku obyvatel části MK
     Okružní na zrušení obytné zóny (viz usnesení č.
     10/050 z 10.12.2012);
III. souhlasilo s individuálním schvalováním vzniku
     nových parkovacích míst;
IV. neschválilo:
      a) rušení žádného již vyznačeného parkovacího
          místa;
      b) vyhrazování parkovacích míst za poplatek.

http://www.obecbast.cz/


Do konce května čas na posekání pozemků
Podle § 73, odst. (1) Obecní úřady přijímají 
oznámení o výskytu nebo podezření z 
výskytu škodlivých organismů podle § 9 a 
předkládají je rostlinolékařské správě k 
dalšímu řízení. Podle odst. (3) téhož 
paragrafu obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností projednávají ve svých obvodech 
přestupky nebo jiné správní delikty týkající se 
§ 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření 
plevelů, jakožto škodlivých organismů, které 
se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a 
neudržované nezemědělské půdy a které 
ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí 
nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných 
nedostatků se stanovením lhůty. 

Zákon přímo neukládá termín, 
do kdy je nutné provést první seč, vždy 
záleží na klimatických podmínkách. V 
závislosti na stavu vegetace bude 
provedena kontrola pozemků v obci a 
poté budou přestupky oznámeny MěÚ 
Brandýs nad Labem.

V roce 2004 vstoupil v platnost 
zákon, kteří mnozí vlastníci pozemků 
určitě neznají. Jde o Zákon č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů.  Paragraf 
3 výše uvedeného zákona ukládá základní 
povinnosti fyzických a právnických osob 
a vlastníků pozemků.
Ti jsou povinni:
a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření 
škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby 
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo 
k poškození životního prostředí anebo k 
ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, 
b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných 
produktů a jiných předmětů proti škodlivým 
organismům pouze přípravky, další 
prostředky a mechanizační prostředky 
povolené k používání podle tohoto zákona, a 
to způsobem, který nepoškozuje okolní 
porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní 
prostředí. 

Obec opraví a vybuduje další kilometry komunikací
dokončení ze str. 1

V závislosti na termínu zahájení prací budou obyvatelé žijící v sousedství 
uvedených komunikací včas informováni o harmonogramu prací. Po určitou, nezbytně 
dlouhou dobu budou omezeny, resp. ztíženy příjezdy k domům, garážím, zahradám, 
pozemkům, což je nezbytná daň za nové a opravené komunikace. Děkujeme všem 
občanům, kteří se ve fázi příprav aktivně zapojili do úprav projektu a za pochopení a 
toleranci v průběhu realizace.

     Škola správného třídění 
✔ Do kontejnerů na tříděný odpad patří pouze určené druhy řádně 

vytříděných odpadků.
✔ Tříděný odpad musí být umístěn přímo do příslušného 

kontejneru.
✔ Krabice nebo plastové láhve je třeba před vhozením 

sešlápnout, jinak místo v kontejneru zbytečně zabírá vzduch.
✔ Ke kontejnerům je zakázáno odkládat jakýkoliv odpad 

(zahradní, stavební) nebo jiné předměty.
✔ Hlavně ve večerních, nočních a ranních hodinách musí být při 

odkládání odpadu samozřejmostí ohleduplné chování a co 
nejmenší hluk.

Na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě jsou k 
dispozici veškeré potřebné informace: přehled kontejnerových 
stanovišť, počet kontejnerů a den jejich vyvážení, pokyny k 
nakládání se všemi dalšími druhy odpadů.

Obytná zóna Nová Bašť
Původní stav

Obytná zóna byla již od počátku vyznačena v 
převážné části Nové Baště kromě centra lokality v okolí 
polyfunkčního domu (oblast vymezená ulicemi Okružní 
→ Mratínská → Brandýská → Měšická). Okolí 
polyfunkčního domu je vzhledem ke své poloze ve 
středu lokality a umístěné občanské vybavenosti 
(dětské hřiště, kontejnery na tříděný odpad, zastávka 
PID) velmi frekventovaným místem a dopravní řešení 
umožňující max. rychlost 50 km/h nebylo vhodné. 
V části Nové Baště určené pro tzv. individuální 
výstavbu (oblast vymezená ulicemi Mratínská → 
Okružní)  byla vyznačena parkovací místa (v celkovém 
počtu 46 + 1 invalidní). Nebyla však zohledněna 
potřeba parkovacích míst části lokality s menšími 
pozemky a větší hustotou osídlení. Střídání úseků ulic 
s různou nejvyšší povolenou rychlostí a odlišnými právy 
chodců bylo policií vyhodnoceno jako nevhodné 
z hlediska bezpečnosti provozu pro řidiče i obyvatele.
Současný stav

Celé území Nové Baště je obytnou zónou. 
V ulicích je celkem vyznačeno 181 parkovacích míst (+ 
3 invalidní). Podle průzkumu využívání parkovacích 
míst, který proběhl v průběhu dubna (k dispozici je na 
webových stránkách obce), se   obsazenost 
parkovacích míst pohybuje v rozmezí cca. 38 – 46% - 

tzn., že více než polovina parkovacích míst zůstává 
volných. V ranních a večerních hodinách parkuje cca 
20 - 23% vozidel mimo parkovací místa (během dne je 
číslo vyšší - až 30%). Paradoxně méně jsou parkovací 
místa respektována v ulicích s tzv. individuální 
výstavbou, kde jsou větší pozemky a menší hustota 
obyvatel (důvodem jsou např. nedokončené garáže a 
terénní úpravy na pozemku, ubytování dělníků, apod).
Co se změnilo v loňském roce?

Obytná zóna byla rozšířena do všech ulic 
Nové Baště a přibyla parkovací místa. Ta stání na 
komunikacích neomezují, ale naopak umožňují (zákon 
č. 361/2000 Sb., § 25, odst. 3). Pokud by tedy Nová 
Bašť nebyla obytnou zónou, na komunikacích by 
vzhledem k jejich šířce nebylo možné legálně parkovat 
vůbec.
Parkovací místa

Všechna parkovací místa jsou veřejná. 
Někdy se pro ně používá v souvislosti s jejich hlavním 
účelem také název „návštěvnická“ místa. Jsou pouze 
doplňkem parkovacích stání v garážích a na pozemcích 
obyvatel, nikoliv jejich náhradou. Počet vyznačených 
míst je v rámci Nové Baště jako celku dostatečný. 
V některých částech ulic je poptávka po stáních vyšší 
než nabídka, prostorové poměry zde ovšem vytvoření 
dalších míst neumožňují.
Náklady na realizaci

Vyznačení parkovacích míst, umístění 
zpomalovacích prahů (Okružní a Brandýská) a 
instalace dopravních značek si vyžádalo částku cca 30 
000 Kč. Rozšíření obytné zóny zároveň 
umožnilo demontáž dopravních značek „přechod pro 
chodce (10 ks) a „začátek a konec obytné zóny (5 ks). 
Tyto značky zůstávají v majetku obce a budou využity 
v jiných lokalitách.
Vyhrazená parkovací místa 
za poplatek (réservé) pro konkrétní RZ nebudou 
schvalována. Důvodem je zejména skutečnost, že 
parkovacích míst je méně než čísel popisných – to by 
přinášelo komplikace a spory při jejich vyhrazování. 
Pokud by byl nakonec vyhrazených míst velký počet, 
naprosto by tím byl potlačen prvotní účel parkovacích 
míst určených pro příležitostné zaparkování.

Častý problém
je nedodržování nejvyšší 

povolené rychlosti v obytné zóně. Ta je 
omezena na 20 km/h. Jsou proto 
zvažována některá opatření, která by 
mohla přispět ke zlepšení této situace 
(další dopravní akce ve spolupráci OP 
Líbeznice a MŠ Bašť, prověření 
možnosti nástřiku vodorovného 
dopravního značení na komunikace 
v lokalitě).
 
Jaká pravidla je nutné v obytné zóně 
dodržovat a s čím je třeba počítat?
✔Nejvyšší povolená rychlost vozidel 

je omezena na 20 km/h.
✔Stání (nikoliv zastavení) vozidel je 

možné pouze na vyznačených 
místech.

✔Řidič musí dbát zvýšené 
ohleduplnosti vůči chodcům, které 
nesmí ohrozit; v případě nutnosti 
musí zastavit vozidlo.

✔Je umožněn pohyb chodců po celé 
komunikaci.

✔Jsou umožněny hry dětí na 
komunikaci.

Stanoviště kontejnerů na 
tříděný odpad Nová Bašť
Stanovištěm kontejnerů na tříděný odpad v Měšické 
ulici se zastupitelstvo již několikrát zabývalo, a to 
v souvislosti s připomínkami obyvatel krajních domů 
Hovorčovické ulice, kteří požadovali přemístění 
kontejnerů na jiné místo. Na jednání zastupitelstva 
dne 12. listopadu 2012 přesun kontejnerů nebyl 
schválen a byla odsouhlasena opatření, která by měla 
minimalizovat negativní vlivy stanoviště na okolí. 
Všechna opatření byla v průběhy uplynulých měsíců 
realizována.
1. Vymytí kontejnerů
Dne 15. listopadu 2012 zaměstnanci společnosti 
.A.S.A. všechny kontejnery na stanovišti důkladně 
vymyli a zbavili všech nečistot a usazenin. Další vymytí 
se uskuteční do konce května 2013, tak, aby byl 
dodržen půlroční interval, který může být v případě 
aktuální potřeby zkrácen.

dokončení na následující str.
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Stanoviště kontejnerů na
tříděný odpad Nová Bašť
dokončení z předchozí strany

2. Deratizace 
Deratizační firma provedla 20. listopadu 2012 kontrolu 
stanoviště a jeho okolí. Nebylo objeveno žádné hnízdo, 
ani potkaní trus. Pokud byli potkani v okolí spatřeni, 
tak podle závěrů deratizátora ke kontejnerům mohli 
pouze příležitostně docházet. 
3. Dopravní opatření 
Dopravní situace na křižovatce ulic Měšická a 
Hovorčovická v blízkosti stanoviště kontejnerů byla 
řešena s Mgr. Hanouskovou z DI PČR a pracovníky 
Odboru dopravy. Ti v umístění stanoviště neshledali 
nic závadného a doporučili neumísťovat žádné 
dopravní značky ani informační tabule upravující 
pohyb automobilů v bezprostředním okolí.
4. Monitoring kontejnerového stanoviště
Sledování stanoviště proběhlo ve spolupráci s Obecní 
policií Líbeznice pomocí tzv. fotopasti ve dnech 27. - 
30. listopadu 2012 a 24. - 26. dubna 2013. Z 
pořízených snímků lze odvodit, že častější je výskyt 
pěších než automobilů, pohyb ustává cca ve 22:30 a 
opět začíná okolo 6 hodiny ranní. Svozy zaznamenané 
v uvedeném časovém období proběhly okolo půl osmé 
ráno, v poledne a okolo 15 hodiny odpoledne (dle 
komodit).
5. Informace pro občany
Informace o správném třídění byla uveřejněna 
v listopadovém vydání Baštěckého zpravodaje, je 
dostupná na webových stránkách obce a rovněž na 
samostatných specializovaných webových 
prezentacích (např.jaktridit.cz). Informace budou 
nadále v Baštěckém zpravodaji zveřejňovány v 
pravidelných intervalech.

Sběr starého textilu
Ve spolupráci se společností .A.S.A. byl nově na 
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na Návsi 
umístěn kontejner na použitý textil a obuv. 

Vyvážen bude jednou za dva týdny. Svozový den 
ještě nebyl určen. Do kontejneru patří použité oblečení, tj. 
kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, 
použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, ložní povlečení. 
Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v 
dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry 
bot přivázaných k sobě. Do kontejneru nepatří krejčovský 
odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce 
nebo matrace.

Shromážděné věci jsou skladovány v pytlích na 
suchém místě. Vše je odváženo v kamionech a prodáno 
specializované firmě. Společnost .A.S.A. hradí z peněz 
získaných prodejem použitého oblečení náklady spojené 
se sběrem a přepravou a dále přispívá na charitativní 
účely. Obci tuto službu totiž poskytuje zdarma. Při projektu 
využití textilu spolupracuje již od roku 2011 s Diecézní 
charitou Brno.
 Aby nebyla Bašť jednou velkou skládkou …

Vlastníci stavebních parcel budou v následujících dnech vyzváni k úklidu a zabezpečení 
svých pozemků. Nezastavěné proluky lákají k uložení posekané trávy, směsného odpadu i 
stavební sutě (viz foto z lokality Nad Dvorem). Kde jednou vznikne malá hromádka, tam je do 
několika týdnů velká skládka. Obec zde využije ustanovení Zákona o obcích, které umožňuje 
ukládat pokuty za narušování vzhledu obce. 

Finanční úřad pro Středočeský kraj 
oznamuje, že do 30. 5. 2013 je ve dnech 
pondělí a středa od 8 do 17 hodin a úterý, 
čtvrtek a pátek od 8 do 13,30 hodin 
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný 
seznam, kterým se daňovým subjektům 
stanovuje daň z nemovitostí na rok 2013. 
Při nahlédnutí do seznamu je každému 
sdělena jeho daňová povinnost. Složenky na 
úhradu daně z nemovitostí budou 
poplatníkům zasílány na adresu trvalého 
bydliště nebo na doručovací adresu.

Na úřední desce obce byl zveřejněn 
návrh zadání územního plán obce 
Bašť.

Od zasedání zastupitelstva 
obce, které se uskutečnilo 17. září a na 
kterém byla přislíbena všem žadatelům 
o zařazení záměru do nového územního 
plánu informace o dalším průběhu, 
uplynulo dlouhých 8 měsíců.

Návrh zadání zpracovaný 
firmou Kadlec K. K. Nusle a předaný 
obci v říjnu 2012 „ležel“ do minulého 
měsíce na Městském úřadě Brandýs 
nad Labem, který je pořizovatelem 
nového územního plánu. Zahájení 
projednávání návrhu zadání územního 
plánu je nyní zveřejněno formou veřejné 
vyhlášky, která umožňuje každému 
předložit písemné připomínky na adresu 
pořizovatele

Městský úřad Brandýs nad Labem 
Odbor územního rozvoje a 
památkové péče
pracoviště Praha
Náměstí Republiky 3
110 01 Praha 1

Kam o víkendu?
Nové funkce www. obecbast.cz

TURISTIKA.CZ, AKCE.CZ

Obec ve spolupráci se 
Zahradnictvím na 

Předbojské 
umožňuje zdarma 
ukládat zahradní odpad. 

Předávat je možné 
pouze větve a listí 
(odděleně) a to pouze
 každou sobotu 
od 8 do 12 hodin. 

Komu nevyhovuje 
tento termín, může 

využít nabídky 
společnosti .A.S.A. a 

sjednat si službu 
vyvážení bioodpadu 

za úhradu.

V tomto duchu budou tento 
týden informováni dopisem všichni 
žadatelé o zařazení záměru do ÚPO. 
Tato fáze zpracování územního plánu 
neřeší konkrétní zařazení jednotlivých 
pozemků, ale určuje širší rámec, jak 
přistupovat k území jako celku.

Návrh zadání územního plánu 
obce bude projednávat zastupitelstvo 
obce na svém zasedání 13. května 
2013.
 

Zadání nového územního plánu konečně zveřejněno

Už rok si mohou občané regionu naladit jedinečný 
televizní program regionalnitelevize.cz, který se 
specializuje na regionální zpravodajství z 
moravských, českých a slezských regionů a jejich 
propagaci v cestovním ruchu. Jedná se o unikátní 
projekt propojující a propagující české regiony mezi 
sebou, dávající prostor všem městům a obcím v ČR. 
V programu nechybí ani regionální dokumenty či tipy 
na výlety.  Jak televizi občané naladí? 
1. Na satelitu Astra 23,5° východně, na frekvenci 12 
168 MHz, polarizace vertikální, Symbol rate 27 500, 
FEC 3/4. Program není kódován a je možné jej 
sledovat i bez karty Skylink či Cs link. 
2. V kabelových sítích vč. UPC a v sítích IPTV (tam, 
kde nemají náš program zařazen, jej rádi na základě 
podnětů zákazníků zařadí, neboť je zdarma).
3. Ve vybraných regionech vysílá TV v rámci 
digitálního pozemního vysílání (České Budějovice, 
Plzeň, Příbram, Liberec, Jablonec n.Nisou, Praha a 
střední Čechy).
4. Jako jedinou českou televizi ji můžete sledovat i na 
platformě YouTube live.



Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 670 výtisků, 
tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť, zdarma

Pojďte fandit

Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti
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