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Baštěcký

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

tak se snad blýská na lepší časy. Jak se můžete 
dočíst na  stránkách aktuálního vydání naše-
ho zpravodaje, rozhodl Nejvyšší správní soud 
v otázce další výstavby lokality Na Dlouhých a to 
ve prospěch obce. Ovšem je to pouze vyhraná 
bitva, válku jsme ještě nevyhráli a  máme před 
sebou ještě dlouhé měsíce obtížných jednání.

Řídící orgány evropských dotačních programů 
po  dlouhých pěti měsících dokončily kontrolu 
podkladů pro výběrové řízení na nového doda-
vatele rekonstrukce U Oličů a tak jsme v polovi-
ně září konečně zveřejnili výzvu k  předkládání 
nabídek. Tu nejvýhodnější nabídku vybere ko-
mise začátkem října a  pokud nebudou žádné 
překážky k podpisu smlouvy, budeme začátkem 
listopadu podepisovat smlouvu. Ale nezakřik-
něme to a držme si palce, aby to byl tentokrát 
solidní dodavatel.

Rozeběhla se také tolik očekávaná výstavba 
pokračování cyklostezky. Změn doznává i  psí 
louka, abychom pohodlnou a  především bez-
pečnější cestu k cyklostezce umožnili i těm z vás, 
kteří žijí v Nové Bašti.

Pro plánované investice pro příští rok, kterých 
není málo, začínáme připravovat zdroje financo-
vání. Je to součástí tvorby rozpočtu obce, do kte-
rého by díky navýšení rozpočtového určení 
mohlo dotéct o dva milióny navíc oproti letošku. 

Potěšil mě úspěch týmu Bašť se baví, jejichž pro-
jekt na  obnovu veřejného prostranství za  kni-
hovnou získal grant Nadace VIA ve výši 300 tisíc 
korun. Co uskutečnění takového grantového 
projektu bude znamenat pro Bašť i  jeho reali-
zátory si můžete přečíst v rozhovoru se členkou 
výkonné rady spolku. Radost mi udělala velká 
účast dětí na  Dětském Železném Baštěrákovi, 
těší mě výborné výsledky fotbalových přípra-
vek. Je mi líto, že jsem letos poprvé nestihla 
navštívit výstavu zahrádkářů, ale věřím, že jako 
každý rok byla úspěšná. Podzim naštěstí přinese 
spousty dalších spolkových akcí, které si, pokud 
to jenom trochu půjde, ujít nenechám. A vy bys-
te také neměli.

Krásný podzim vám přeje

Iva Cucová,
starostka

www.obecbast.cz

Co dál s prostorem za knihovnou? Foto: Bašť se baví

BAŠŤ SE BAVÍ PŘINÁŠÍ DO OBCE 
300 000 KORUN
Nadace Via rozdělí 2,4 milionu korun lidem, kteří zlepšují své okolí. V osmi obcích, kde 
se místní lidé rozhodli změnit své okolí, získají grant ve výši 300 000 korun, odborné 
semináře a  pomoc konzultanta. Hodnotitelé vybrali týmy, které chtějí proměnit 
náves či jiná veřejná prostranství. Konkrétně jsou z  obcí Hajnice (Trutnovsko), 
Josefov (Sokolovsko), Krásno (Sokolovsko), Čepice (Klatovsko), Olomouc – Řepčín 
(Olomoucko), Olšovec (Přerovsko), Suchá Rudná (Bruntálsko) a  Bašť (Praha-
východ). Bašť se baví se svou žádostí uspěla v konkurenci cca 80 projektů.

Zeptali jsme se členky výkonné rady Bašť se baví a  manažerky projektu Kudy z  nudy 
v Bašti, paní Renaty Tlustošové, jak vznikla myšlenka na podání žádosti o grant?
Nadace Via dlouhodobě podporuje projekty lidí, kteří se dají dohromady ve  snaze vdechnout 
nový život zanedbaným prostranstvím. Kromě zkrášlování okolí je podstatná společná práce 
na plánování a přeměně prostor. Lidé se domlouvají na společném cíli a  tím zlepšují své vzta-
hy vzájemně i  k  místu, kde žijí. Obec se dlouhodobě snažila získat dotaci na  úpravu prostoru 
za knihovnou z veřejných zdrojů, my jsme to zkusili ze zdrojů soukromých. A byli jsme úspěšní.

ÚSPĚCH U NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
Uplynulo přesně dvanáct měsíců od  okamžiku, kdy jsme vás na  stránkách 
Baštěckého zpravodaje informovali o soudních krocích, které podnikla společnost 
Dimri Construction & Development (B.A.S.T 1) s. r. o. Rok se s  rokem sešel 
a  Nejvyšší správní soud rozhodl o  kasační stížnosti, kterou obec podala proti 
rozsudku Krajského soudu o zrušení části Územního plánu Bašť.

Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v  Praze zrušil a  vrátil k  dalšímu ří-
zení. Odůvodnění rozsudku je obsáhlý text o  třinácti stranách, všechny aspekty sporu 
na  tomto místě nelze obsáhnout. Proto vybíráme pouze to nejzásadnější. NSS konstato-
val, že krajský soud pochybil, když shledal, že Územním plánem byl porušen Stavební zá-
kon. Napadené ustanovení Stavebního zákona totiž v posuzovaném případě nebylo možné 
vůbec aplikovat. Dále NSS konstatoval, že argumentace společnosti Dimri proti vyřazení 

   Pokračování na str.3

   Pokračování na str.3
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UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

V souvislosti s konáním voleb ve dnech 
20. a 21. října 2017 budou zrušeny úřední 
hodiny Obecního úřadu v pátek 20. 10. Vo-
lební místnost na Obecním úřadě se ote-
vře ve 14 hodin.

JAK DÁL S INDIVIDUÁLNÍM 
SBĚREM PLASTŮ?

Za účelem vyhodnocení prvních měsíců 
zkušebního provozu individuálního sbě-
ru tříděného plastového odpadu žádáme 
uživatele „žluté popelnice“ o vyplnění 
krátkého dotazníku. Odkaz na dotazník 
najdete na webových stránkách obce, kde 
jej také můžete elektronicky vyplnit. Po-
kud nemáte přístup k počítači, zavolejte 
na 283 981 065, rádi vám dotazník doručí-
me vytištěný nebo 
jej můžete vyplnit 
přímo na obecním 
úřadě v úředních 
hodinách. Vaše 
odpovědi očeká-
váme nejpozději 
do 22. října 2017. 
Děkujeme 

(sta, cuc)

V září se již naplno rozeběhly práce na sestavo-
vání rozpočtu pro rok 2018. Ministerstvo finan-
cí zveřejnilo predikci vývoje daňových příjmů, 
které by pro naši obec měly představovat více 
jak 27 miliónů korun. Společnost CityFinance, 
se kterou obec při sestavování příjmové strán-
ky rozpočtu spolupracuje, výši příjmů snížila 
o  2 milióny. Pokud by se tyto odhady naplni-
ly, znamenalo by to pro obec o několik miliónů 
více než v letošním roce. 
Výdaje v  příštím roce budou ovlivněny přede-
vším znovuzahájenou rekonstrukcí U  Oličů. 
Chtěli bychom pokračovat ve  výstavbě cyklo-
stezky, realizovat další dopravně bezpečnostní 
opatření, opatření v nakládání s odpady a dešťo-
vou vodou, bezpečnostní přeliv rybníka v Baště-

Volby do  Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR se uskuteční v  pátek 20. října 2017 
od  14.00 hodin do  22.00 hodin a  v  sobotu 
21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Právo volit mají státní občané ČR (cizí stát-
ní příslušníci nevolí) a  občané, kteří alespoň 
druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let. 
Při volbách nemůže hlasovat volič u  něhož 
nastala překážka volebního práva: 1) omeze-
ní osobní svobody z  důvodu ochrany zdraví 
lidu („karanténa“) 2) omezení svéprávnosti 
ve výkonu volebního práva.

V  obci Bašť je vytvořen jeden volební okr-
sek s  adresou Obecní 126, Bašť pro všechny 
voliče, mající trvalý pobyt v obci. Voliči bude 
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a  státní občanství ČR občanským 
průkazem nebo cestovním pasem. Každý volič 
obdrží nejpozději tři dny přede dnem voleb (tj. 
17.10.2017) do  schránky obálku v  modré bar-
vě, ve které budou hlasovací lístky. Při přícho-
du do  volební místnosti volič obdrží obálku 

ROZPOČET OBCE DO PRVNÍHO ČTENÍ

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

ku, revitalizaci Návsi a  dolního rybníka, osvět-
lení cyklostezky do  Líbeznic, zřídit dětskou 
skupinu atd. Rozpočet bude opakovaně projed-
náván na zasedáních zastupitelstva obce a ve fi-
nančním výboru. Rámec rozpočtu pro příští rok 
bude představen na  říjnovém zasedání zastupi-
telstva obce, další projednávání je naplánováno 
na  listopad. Kdo se jednání nezúčastní, může 
se s  návrhem rozpočtu seznámit v  průběhu 
listopadu na  úřední desce. Schválení rozpočtu 
předpokládáme na  posledním letošním zase-
dání zastupitelstva obce, které je naplánováno 
na 4. prosince. Vaše náměty na investice, opravy 
i  běžnou údržbu přivítáme telefonicky, mailem, 
písemně nebo při osobní návštěvě úřadu. 

(cuc)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

WWW.ACRE.CZ
hledá do pěstební zahrady v Bašti na jaký-
koli úvazek muže či ženu. Nástup možný 
ihned. Kontaktní telefon: 603813398.

v šedé barvě. V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 
1 hlasovací lístek, na  hlasovacím lístku může 
zakroužkováním  pořadového čísla nejvýš u  4 
kandidátů vyznačit, kterému kandidátovi dává 
přednost.  Volič může požádat o  hlasování 
do přenosné hlasovací schránky.

Volič si může požádat o  vydání voličského 
průkazu, a  to osobně nejpozději 2 dny přede 
dnem voleb, tj. 18. 10. 2017 do  16.00 hodin 
nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. v  pátek 13. 10. 2017. 
Podání může být v  listinné podobě s  úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo v  elektronic-
ké podobě zaslané pouze prostřednictvím da-
tové schránky voliče. Voličský průkaz obecní 
úřad předá nejdříve 5. 10. 2017, a  to osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s  ověřeným podpisem voliče žádajícího o  vy-
dání voličského průkazu nebo jej zašle voliči.

(voj)

hudební setkání slavných Santiniho současníků a jejich odkaz
J.S.Bach, A.Vivaldi, J.G.Mertz, R. Binge 

Duo Di Corde 
Pavel Kudelásek - housle 
Filip Kudelásek  - kytara

kaple svaté Anny v Panenských Břežanech
sobota 28. 10. 2017 od 17 hodin

vstupné dobrovolné

28. říjen 2017 Den kraje
vstup do Památníku národního útlaku a odboje zdarma

Adventní koncert

Hlavní 11, 250 70 Panenské Břežany
Tel.: 730 561 207

Email: pamatnik.brezany@gmail.com

Pocta Santinimu 

Z Nové Baště na cyklostezku bezpečněji  Foto: Obec Bašť

Z BAŠTĚ OBRAZEM
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jejích pozemků ze zastavitelného území ochranou nezastavěného území 
je nepřípadná. Krajský soud dále pochybil, když část Územního plánu 
zrušil z důvodů, které v tomto případě nemohou obstát. Přitom propor-
cionalitu zásahu do vlastnického práva společnosti Dimri vůbec nezkou-
mal. Nejvyšší správní soud neshledal Územní plán obce, že by byl v roz-
poru s návrhem zadání či schváleným zadáním, které společnost Dimri 
uváděla. Vady a  rozpory rozsudku Krajského soudu do  značné míry 
pramení z  toho, že krajský soud část Územního plánu zrušil zejména 
z formálních, a navíc nesprávných důvodů. Naprosto ponechal stranou 
skutečnou podstatu sporu, tj. zda převedení pozemků společnosti Dimri 
bylo proporcionální ve vztahu k jiným pozemkům a důvody, proč byly 
pozemky ze zastavitelných ploch vyjmuty (např. kapacita infrastruktury, 
sociální soudržnost obyvatel). NSS dále v odůvodnění připomenul, že cí-
lem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrž-
nost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby součas-
né generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucí. 
Územní plánování musí zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prosto-
rového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného sou-
ladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Zastupitelstvo obce při přípravě a schvalování Územního plánu v letech 
2013 až 2016 vždy vycházelo z cílů územního plánování, které rozsudek 
NSS pouze potvrdil. Jaké budou další kroky záleží na postoji společnosti 
Dimri k pokračování soudních sporů. O dalším vývoji vás budeme in-
formovat. 

(cuc)

ÚSPĚCH U NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU

BAŠŤ SE BAVÍ PŘINÁŠÍ DO OBCE 300 000 KORUN

   Pokračování ze str.1

   Pokračování ze str.1

Územní plán vystavil stopku další masivní výstavbě  Ilustrační foto

Co bude znamenat realizace projektu pro Bašť?
Z  prostředků grantu Nadace Via bude upraven prostor za  knihov-
nou. Jak, to ještě nevíme, protože konečná podoba projektu vznikne 
až na  veřejných plánovacích setkání s  občany obce. Byli bychom rádi, 
kdyby se zapojilo co nejvíce lidí, kterým není lhostejno, jak vypadá ve-
řejný prostor. Samozřejmě přivítáme, pokud se zapojí i  místní podni-
katelé a podaří se tak vytvořit technické, organizační i finanční zázemí 
pro skutečně kvalitní realizaci projektu.

Kdo už vám pomoc přislíbil?
Geodetické zaměření, výškopis a  polohopis pro nás zrealizuje místní 
občan, Honza Brčák. Terénní úpravy a  stavební část zrealizují develo-
perské firmy Michlovský spol. s r. o. Praha a REALMA s. r. o. Zlín, které 
stavějí rodinné domy v  Bašti. Významným partnerem je samozřejmě 
obec, která do  projektu vložila na  dobu udržitelnosti projektu (10 let, 
pozn. red.) pozemek a  bude se starat o  údržbu. V  tuto chvíli jedná-
me s architekty, projektanty a dalšími možnými partnery. Svou pomoc 

samozřejmě může nabídnout kdokoliv, nejlépe prostřednictvím mailu 
bastsebavi@email.cz.

A co bude znamenat realizace projektu pro Bašť se baví?
Především rok práce. Začátek realizačního období projektu je 1. října. 
Členové týmu musí absolvovat tři dvoudenní vzdělávací semináře za-
měřené na  plánování s  veřejností, získávání zdrojů v  místních komu-
nitách a  procesy výstavby veřejných prostor s  veřejností. Do  konce 
zimy musíme připravit a  uskutečnit dvě plánovací setkání s  veřejností, 
jejichž výsledkem bude konkrétní projekt prostranství. Ten v  průběhu 
prázdnin zrealizujeme, abychom začátkem podzimu mohli prostranství 
slavnostně předat do  užívání veřejnosti. Všichni členové týmu mají svá 
zaměstnání, projekt budeme dělat ve svém volném čase, odměny za ve-
dení projektu nebo cestovní výdaje nejsou z grantu hrazeny. S  tím jsme 
ale do  projektu šli. Jsme rádi, že budeme moci obci tak trochu splatit 
podporu, které se naší činnosti již celou desítku let dostává.
Děkuji za rozhovor. (cuc)
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Zlepšení kvality života obyvatel na  venkově, propojování místních 
aktérů, získávání a  rozdělování dotačních prostředků i  podpora tu-
ristického ruchu v  regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  
Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v Čes-
ké republice. S  jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní 
komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a  kapličky, stavěly spolko-
vé domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V  letech 2007 
až 2013 získaly MAS na  realizaci strategických plánů rozvoje regionů 
z  Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V  programo-
vavém období 2014–2020 je tato částka více než trojnásobná. 

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 
180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyva-
tel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financo-
vána z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), člen-
ských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace 
za služby, které MAS poskytují.

Obec Bašť připojila své území pro činnost Místní akční skupiny Nad Pra-
hou a  zároveň se stala partnerem MAS, což jí umožňuje nominovat své 
zástupce do orgánů MAS a aktivně se účastnit Valné hromady. MAS Nad  
Prahou se v programovavém období bude podílet  na budování rodinných 
a komunitních center, bude podporovat sociální podnikání, výstavbu cy-
klostezek, přispěje k  financování výstavby mateřských a základních škol. 
Podpoří zemědělské i  nezemědělské výrobce, investice budou směřovat 
i do lesů a v neposlední řadě podpoří činnost spolků. Podpoří projekty více 
než 100 miliony z Evropských strukturálních fondů.

„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním pro-
středkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předse-
da Krajské sítě Místních akčních skupin ČR Václav Pošmurný. Motivací 
pro založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle 
něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají 
mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský 
servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajiště-
ním udržitelnosti, ale především je propojuje.

Činnost MASek podporuje i  ministr zemědělství Marian Jurečka: „Mi-
nisterstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit 
na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sami žijí, mo-
hou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a další-
ho zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdružující obce, místní podni-
katele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se 
dá něco hmatatelného ke  zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně 
zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s  naplňová-
ním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna 
se jeví nabídka z  Programu rozvoje venkova v  tomto ohledu jako neja-
traktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto 
ohledu dále vyhodnocovat a ve  střednědobém horizontu ještě vylepšovat 
ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, aby-
chom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili 
jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organiza-
cí, soukromé podnikatelské sféry a  veřejné správy (obcí, svazků obcí 
a  státních institucí). Je založena na  principech místního partnerství, 
jehož cílem je podpora a  rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a  sjed-
notit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený míst-
ní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá 
k  lepšímu zacílení podpory na  potřeby daného venkovského území 
a  k  rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důleži-
tým článkem při rozdělování finančních prostředků z  Evropské unie 
i  národních zdrojů. „Pokud vaše firma nebo spolek má sídlo podni-
kání nebo působí na  území MAS Nad Prahou, rádi vám představíme 
naši činnost, nabídneme vám možné formy spolupráce a především vás 
budeme informovat o  možnostech financování vašich projektů“ říká 
ředitelka obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou, Iva Cucová. 

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jed-
notlivých regionech naší republiky a  díky znalosti lokálního prostředí 
efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupiny tak mají sku-
tečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurence-
schopnost jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová.          (cuc, NS MAS ČR)

PRO ÚZEMÍ MAS NAD PRAHOU JE PŘIPRAVENO STO MILIÓNŮ

MAS Nad Prahou pořádá tradiční Setkání sousedů Foto: MAS Nad Prahou

MAS Nad Prahou je sponzorem cyklistických závodů Foto: MAS Nad Prahou

MAS Nad Prahou se podílí na vzdělávání Foto: MAS Nad Prahou

MAS Nad Prahou opravila 34 autobusových zastávek regionu Foto: MAS Nad Prahou
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KAM NA ÚŘAD? 
Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Čelákovice 

Brandýs nad Labem  
– Stará Boleslav 

Odolena Voda 

Úvaly 

Legenda: 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Vybraná města ve správním obvodu 

Pracoviště MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na adrese Biskupská 7, Praha 1 

Úřady obcí s rozšířenou působností včetně 22 úřadů městských částí Prahy 

Lysá nad Labem 

Český Brod 

Říčany 

Neratovice Kralupy nad 
Vltavou  

18 
19 

14 20 

21 

22 

15 

11 
12 

16 
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17 
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10 
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9 8 
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K JAKÝM DOCHÁZÍ ZMĚNÁM? 
Na základě rozhodnutí vedení města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dochází k přesunu agend pracovišť 
městského úřadu, která se nacházela v Praze (Biskupská 7 a Orebitská 477). Pracoviště na adrese Orebitská 477 
se ruší. Provoz bude částečně zachován jen na adrese Biskupská 7, Praha 1, kde budou zajištěny následující 
agendy: 

1. Vydávání řidičských průkazů a evidence řidičů 
2. Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
3. Sociální kurátor 
4. Výdej průkazů ZTP 
5. Podatelna 

Ostatní agendy, které byly dosud vyřizovány na pracovištích v Praze, budou přesunuty do objektů ve městě 
Brandýs nad Labem na adrese Ivana Olbrachta 59/2 a ve Staré Boleslavi na adrese Masarykovo náměstí 28.  
Na pracovišti Biskupská 7 je již nebude možné vyřídit.  
 

KAM NA ÚŘAD? 
 

Když potřebuji občanský průkaz, cestovní pas, živnostenský list nebo 
přihlásit vozidlo a získat SPZ? 
Díky rušení místní příslušnosti je pro vyřízení těchto úkonů možné zajít  
na kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností. V okolí můžete vyrazit 
například do úřadů městských částí Prahy 1 až 22 nebo do městských úřadů 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad 
Labem, Český Brod a Říčany. 

Když potřebuji řidičský průkaz, průkaz ZTP nebo vyřídit záležitost vztahující se 
k oddělení sociálně právní ochrany dětí? 
Tyto záležitosti budou řešeny na pracovišti na adrese Biskupská 7, Praha 1 
nebo na pracovišti v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. 

PRAHA 

Petr z Odolena Vody pracuje 
v Praze, do práce dojíždí autem. 
Nyní potřebuje nový řidičský 
průkaz. Pro ten po cestě z práce 
zajde do Biskupské tak, jak je zvyklý. 
Také se mu blíží konec platnosti 
občanského průkazu. Ten si může 
vyřídit na kterémkoli úřadu městské 
části Prahy. Petr si ho vyřídí  
na Praze 4, kde pracuje. 

Kateřina žijící v Úvalech  
si zařizuje živnostenský list,  
a protože ráda jezdí vlakem, spojí 
příjemné s užitečným a nechá se 
dopravit do blízkého úřadu 
městské části Praha 21, kde jí 
s její žádostí pomůžou. Kateřiny 
se v tomto případu přesun agend  
do Brandýsa nijak nedotýká.  

Městský úřad v Brandýse nad Labem 
– Staré Boleslavi většinu agend, 
které se nacházely na pracovištích 
v Praze, svým občanům 
zprostředkovával i v budově úřadu  
v Brandýse. Změna se tak dotýká 
především občanů, kteří byli zvyklí 
vyřizovat si své záležitosti  
na pracovištích v Praze.  

Více na: www.brandysko.cz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel žije v obci Dřísy a je 
vášnivým rybářem. Pro rybářský 
lístek byl zvyklý jezdit po práci  
v Praze na pracoviště MěÚ 
v Biskupské ulici. Po přesunu 
agend do Brandýsa nad Labem – 
Staré Boleslavi si pro rybářský 
lístek bude muset zajet právě 
tam, protože jde o jeho místně 
příslušný úřad.  

Lucie, která žije v Úvalech, si chce 
přihlásit nové vozidlo. 
Od července 2017 může registraci 
provést na kterémkoli úřadu obce 
s rozšířenou působností. Může 
tedy zajet například do Brandýsa, 
Říčan, Českého Brodu nebo  
na pracoviště vybraných úřadů 
městských částí Prahy, kde vedou 
registr vozidel (Praha 3, 6, 9 nebo 
10). 

Co je místní příslušnost? 

Místní příslušnost udává, který úřad 
se určitou problematikou zabývá.  
U agend obecních a městských úřadů 
je místní příslušnost nejčastěji 
určena správním obvodem,  
ve kterém má občan přihlášeno 
trvalé bydliště. 

Díky postupnému rušení místní 
příslušnosti si občané mohou stále 
více záležitostí vyřídit na kterémkoli 
kompetenčně příslušném úřadu. 

KAM NA ÚŘAD? 
Když potřebuji rybářský lístek? 
V případě rybářských lístků navštívíte příslušnou obec s pověřeným obecním úřadem (Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav, Čelákovice nebo Úvaly) – dle mapy níže. 
 
Když potřebuji průkaz řidiče taxislužby, povolení stavby studny, domovní čistírny odpadních vod nebo 
odběru vody, dále rozhodnutí o vynětí zemědělské půdy ze Zemědělského půdního fondu nebo stanovisko 
k lesnímu hospodářství?  
Pro tyto průkazy a povolení budete muset navštívit místně příslušný úřad – městský úřad Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav. 
 

Úřad Adresa Webové stránky 
Městský úřad 
Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav 

Masarykovo nám. 1, 2  
Ivana Olbrachta 59/2 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

http://www.brandysko.cz/potrebuji-si-vyridit/d-
26899/p1=1122  

Městský úřad Říčany Masarykovo náměstí 53 
251 01 Říčany http://info.ricany.cz/mesto/potrebuju-si-vyridit  

Městský úřad Český 
Brod 

náměstí Husovo 70 
282 01, Český Brod http://www.cesbrod.cz/section/potrebujizar  

Městský úřad Lysá 
nad Labem 

Husovo náměstí 23 
289 22 Lysá nad Labem 

https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/potrebuji-si-
vyridit  

Městský úřad 
Neratovice 

Kojetická 1028 
277 11 Neratovice http://www.neratovice.cz/potrebuji-si-zaridit.asp?  

Městský úřad Kralupy 
nad Vltavou 

Palackého nám. 1 
278 01 Kralupy nad Vltavou 

https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/jak-co-
vyridit/  

Úřad městské části 
Praha 1 

Vodičkova 18,  
115 68 Praha 1 http://www.praha1.cz/cps/potrebuji-si-vyridit.html  

Úřad městské části 
Praha 2 

náměstí Míru 20/600  
120 39 Praha 2  http://urad.praha2.cz/Urad  

Úřad městské části 
Praha 3 

Havlíčkovo nám. 9/700  
130 85 Praha 3 http://www.praha3.cz/urad/potrebuji-vyridit  

Úřad městské části 
Praha 4 

A. Staška 2059/80b,  
140 46 Praha 4 http://www.praha4.cz/Potrebuji-si-vyridit-1  

Úřad městské části 
Praha 5 

Nám. 14. října 1381/4,  
150 22 Praha 5 

http://www.praha5.cz/cs/sekce/jak-si-zaridim-reseni-
zivotnich-situaci/  

Úřad městské části 
Praha 6 

Československé armády 601/23, 
160 52 Praha 6 https://www.praha6.cz/codelat/  

Úřad městské části 
Praha 7 

Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 
170 00 Praha 7 

http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Jak-si-
zaridim-/-reseni-zivotnich-situaci  

Úřad městské části 
Praha 8 

Zenklova 35/1,  
180 48 Praha 8 https://www.praha8.cz/Potrebuji-vyridit-temata.html  

Úřad městské části 
Praha 9 

Sokolovská 14/324,  
190 00 Praha 9 https://www.praha9.cz/potrebuji-vyridit  

Úřad městské části 
Praha 10 

Vršovická 1429/68,  
101 38 Praha 10 http://www.praha10.cz/navody-a-formulare.aspx  

Úřad městské části 
Praha 11 

Ocelíkova 672/1 
149 41 Praha 4 

https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/zivotni-
situace/  

Úřad městské části 
Praha 12 

Písková 830/25, 
143 00, Praha 4  https://www.praha12.cz/jak-zaridit/ds-1026/p1=6423  

Úřad městské části 
Praha 13 

Sluneční nám. 2580/13,  
158 00 Praha 13 http://www.praha13.cz/Jak-si-zaridit  

Úřad městské části 
Praha 14 

Bratří Venclíků 1073/8,  
198 00 Praha 14 

https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/zivotni-
situace-kategorie/vse/  

Úřad městské části 
Praha 15 

Boloňská 478/1,  
109 00 Praha 15 http://www.praha15.cz/urad/  

Úřad městské části 
Praha 16 

Václava Balého 23/3 
153 00  Praha-Radotín http://www.mcpraha16.cz/Zivotni-situace  

Úřad městské části 
Praha 17 

Žalanského 291/12B,  
163 02 Praha 17 https://www.repy.cz/zivotnisituace  

Úřad městské části 
Praha 18 

Bechyňská 639,  
199 00 Praha 9 http://www.letnany.cz/  

Úřad městské části 
Praha 19 

Semilská 43/1 
197 00 Praha 9 - Kbely http://www.praha19.cz/reseni_zivotnich_situaci.html  

Úřad městské části 
Praha 20 

Jívanská 647,  
193 21 Praha 9 http://www.pocernice.cz/urad/uredni-hodiny/  

Úřad městské části 
Praha 21 

Staroklánovická 260,  
190 16 Praha 9 http://www.praha21.cz/zivotni-situace  

Úřad městské části 
Praha 22 

Nové náměstí 1250/10 
104 00 Praha 114 http://www.praha22.cz/zivotni-situace/  

 

Seznam úřadů obcí s rozšířenou působností a úřadů městských částí Praha 1 až 22 zvýrazněných na mapě: 
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První zářijovou sobotu proběhl již 
šestý ročník zábavného odpoledne 
pro pejsky a  jejich páníčky. I  když 
obavy z deště byly veliké, tak poča-
sí nám nakonec vyšlo a  na  našem 
psím cvičišti se sjelo několik desítek 
soutěžících. Pejskové mohli soutěžit 
v několika kategoriích, a  tak porota 
měla jako obvykle nelehké rozhodo-
vání. O muziku se nám opět postaral 
pan Václav Myška, občerstvení pro 
nás připravila paní Jitka Svobodo-
vá a  pan Antonín Cukr. Jako vždy 
byla celá akce dobročinná a výtěžek 
téměř 5  000 Kč byl věnován psímu 
útulku Lesan v Kralupech nad Vlta-
vou. Pro vítěze jsme měli připraveny 
krásné ceny v podobě dárkových balíčků. Po celé odpoledne jsme předvá-
děli ukázky výcviku našich psů, vyhledávání drog, všichni měli možnost 
vyzkoušet si obrany a další. Také tombola byla letos velmi bohatá na krás-
né poukazy. Závěrem byl vyhlášen nejkrásnější pes dne a tím byla letos 
fena dobrmana Matylda. Chtěla bych poděkovat obci za podporu, všem, 
kteří pomáhali celou akci připravit, všem, kteří nám darovali poukazy 
a hlavně všem těm, kteří přišli a prožili s námi krásné odpoledne a tím 
přispěli na dobrou věc. Těšíme se na další ročník.
 (Monika Svatoňová, kynologie Bašť)

Výstava ovoce a zeleniny se konala v Bašti dne 16. 9. 2017 v zapůjčených 
prostorách OÚ Bašť. Výstavních exponátů se nám sešlo víc než dost a tak 
všechny stoly byly plné jablek, hrušek, hroznového vína, rajčat, paprik….. 
Byly zde zastoupeny i  exotické druhy zeleniny, jako například indická 
okurka a ačokču. Součástí výstavy byla i ukázka vazby květin, kdy si mohli 

zájemci uvázat kytici podle své 
představy a  hotovou si odnést. 
Návštěvnost byla i  přes dopro-
vodné akce menší než jiné roky 
a mrzí mě, že se na výstavu ne-
přišel podívat ani jeden zástup-
ce obce. Musím moc poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípra-
vě výstavy a  také dětem z  ma-
teřské školky Fialka, které nám 
zapůjčili obrázky s  tématikou 
zahrada a příroda. 
Výstava skončila a my už se tě-
šíme na  další akci, kterou bude 
zájezd na  veletrh Podzimní 
zemědělec do  Lysé nad La-
bem. Odjezd je 7. října v  9:00h 
od  Obecního úřadu. Kdo má 
zájem, může se přihlásit u  paní 
Cukrové na tel. 723 664 296.
 (A. Bulvasová, ČZS v Bašti)

Členové CYKLO TEAM BAŠŤ připravili čtyřicetikilometovou trasu plnou pře-
kvapení. V Máslovicích se účastníci nalodili na přívoz, který je převezl přes Vl-
tavu na druhý břeh, po kterém se pokračovalo až do Nelahozevsi. Zpestřením byl 
přístup do železničního tunelu pod Hostibejkem i úžasná vepřová kolena a žebra 
u sponzora spolku, bistra Vedlepily ve Veltrusích. Další kilometry cyklisty zavedly 
do parku veltruského zámku, kde pozorovali daňky, vyfotili se u sfingy a prohlédli 
si zříceninu egyptského kabinetu.

(Petr Cuc, CYKLO TEAM BAŠŤ)

Na  první pohled by se mohlo zdát, že změna termínu a  názvu 
baštěckého posvícení přinesla akci smůlu. Ráno se na Bašť škaredila 
zamračená obloha, odpoledne předpověď počasí slibovala déšť. 
Nakonec se počasí umoudřilo a  chlad a  těch pár kapek deště, které 
spadly, nikoho z parku nevyhnaly.

V rámci Loučení s prázdninami proběhl sedmý ročník Železného Baštěráka. 
Pořádající CYKLO TEAM BAŠŤ děkuje všem účastníkům za statečné výkony 

a skvělým fanouškům za elektrizující kulisu během závodu. V dětských 
kategoriích se porvaly s trasou téměř tři desítky nadšených závoďáků. 
V kategoriích dospělých pak našlo odvahu okusit chladnou, ale krásně 
zelenou vodu tucet nadšenců, včetně exotické „Pamely“. Té jen lehce po-
cuchaly účes místní zdivočelé nutrie a kachny, ale jinak všichni účastníci 
závod absolvovali ve zdraví. Gratulujeme Míšovi Bílkovi, Adélce Čer-
venkové, Jakubovi Juskovi a Petrovi Cucovi, kteří vyhráli dětské katego-
rie, Janu Pěknému, Janu Ulrichovi a Lence Křížové, kteří obsadili první 
místa v kategorii dospělých.
O program Loučení se postaral Pražský pouťový orchestr, Divadlo Hon-
zy Hrubce, Bašť se baví, Andělky a rocková kapela Theron, o občerstve-
ní obchod U Kerštofa a pivnice U Zelenků.

(cuc)

DEN PSA POŠESTÉZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI

PODZIMNÍ VÝLET KOLEM KOLEM BAŠTĚ

STUDENÉ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Divadlo Honzy Hrubce je vždy zárukou zajímavého představení  Foto: Obec Bašť

Trasa podzimního cyklovýletu zavedla účastníky do parku u veltruského zámku  
Foto: CYKLO TEAM BAŠŤ

Necelé tři desítky dětí na startu Dětského Železného Baštěráka          Foto: CYKLO TEAM BAŠŤ

Součástí výstavy byly ukázky vazeb květin 
Foto: ZO ČZS Bašť

Vítězové jedné z mnoha kategorií  
Foto: kynologie Bašť
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Nezávislé sdružení  “Báštěcké ženy“ 
dne 31.října 2017 v 18:00 hodin 

  Haloweenský průvod v maskách 

                       Sraz je v 17:45 hodin u Obecního úřadu,  

                                                                odkud průvod bude začínat a končit na fotbalovém hřišti, 
                                                              kde bude připraveno občerstvení s opékáním buřtů. 
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