PROJEKTY

Víceúčelové hřiště s osvětlením
V červnu bylo rozšířeno a modernizováno
víceúčelové hřiště. Nově má již standardní
rozměry pro skutečné víceúčelové využití,
tj. 17 x 36 m. Oplocení je bytelné, odpovídající
budoucímu využití a s integrovanými brankami.
Odpadá tak jakákoli manipulace a
riziko zranění. Instalováno bylo také osvětlení,
které umožňuje prodloužení času jeho využití.
Při poslední rekonstrukci v roce 2017 bylo
hřiště omezeno, dle vystavených objednávek,
jen na tenis. Nyní hřiště opět umožňuje hrát
fotbal, nohejbal, volejbal, basketbal, házenou,
ale také tenis s dostatečnými výběhy.

Před rekonstrukcí

Pro toto hřiště se nám podařilo zajistit také
unikátní provozní systém ve stylu elektronického
vrátného s rezervačním systémem, který bude
po uvolnění restrikcí zpřístupněn. V časech,
které jsou určeny k pronájmu, bude možné si
pomocí aplikace hřiště rezervovat a zaplatit.
Po úhradě příjemce obdrží kód pro otevření, a to
vše jen prostřednictvím chytrého mobilu. Pokud
se systém osvědčí, budeme jej dále rozšiřovat.
Nabízí se například rozšíření o modul pro
osvětlení hřiště nebo po instalaci venkovních
skříněk také modul pro úschovu oblečení při
sportu apod.

Po rekonstrukci

Automobil pro sociální zařízení
HOSPIC TEMPUS
Obec Bašť
podpořila projekt sociálního
automobilu (poskytovateli hospicové paliativní
péče) HOSPIC TEMPUS, z.s., který byl předán
24. 11. 2020 v Mělníku. Jedná se o vůz Dacia
Dokker. Projekt sociálního automobilu realizuje
společnost Kompakt spol. s.r.o. a jeho princip je
postaven na solidaritě firem a municipalit na
daném území. Exteriér automobilu slouží jako
reklamní prostor pro společnosti, které se
rozhodly hospic podpořit.
Domácí hospic bude sociální automobil využívat
k přepravě zdravotních pomůcek (především
polohovacích lůžek) a přístrojů ke klientům. Obec
Bašť pořízení tohoto vozidla podpořila jak
jménem svým, tak jménem Komunitního Centra
Bašť.
Přejeme, ať vozidlo slouží co nejdéle.

Dětské hřiště v parku
V září bylo otevřeno nové hřiště v parku, které je
vhodné pro děti od 3 do 14 let. Je jedno z mála, ne-li
jediné v širším okolí, které se může pochlubit
přirozeným stínem, což jistě oceníme zejména
v letních měsících. Celkové náklady byly včetně
DPH 937 000,- Kč. Obec získala na realizaci dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši
656 000,- Kč.

Žádost na workout hřiště
V prosinci obec podala žádost o dotaci na výstavbu
street workout a parkour hřiště, které by mělo být
realizováno vedle fitness prvků
u fotbalového hřiště. Celkové náklady projektu by se
v případě schválení dotace měly pohybovat do
2 milionů Kč. Realizace je naplánována na červen
až září 2021.

Revitalizace zeleně
Zejména ve druhé polovině roku započala
revitalizace obecní zeleně. K omlazení porostu
a nové výsadbě došlo například v parku v centru
obce. Proměna započala také v prostoru za Novou
Baští, v tzv. lesoparku. V roce 2021 zde plánujeme
novou výsadbu stromů pro vytvoření stinných míst
k odpočinku, drobné osvětlení chodníčku
a vytvoření sezení. Dosud toto místo bylo využíváno
především pro venčení psů, což je vidět téměř
na každém kroku. U vchodu tak budou instalovány
také nové koše nejen pro psí exkrementy.
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Sezóna 2020 příliš fotbalových zápasů nepřinesla. Ve spolupráci s SK Bašť a Zahradnictvím Bašť byla
revitalizována herní plocha. Po aerifikaci byl trávník v celé ploše dosypán několika tunami křemičitého písku.
Podél chodníku bylo instalováno fotbalisty tolik let požadované zábradlí, a to spolu s novými lavičkami.
Postavena byla také nová garáž, která slouží jako sklad vybavení, které zbytečně zabíralo místo v šatnách.
Pokud nám to rozpočet pro rok 2021 umožní, budeme v drobné modernizaci sportovního vybavení fotbalistů
pokračovat. Pozornost by si zasloužily například střídačky.

Letiště Vodochody
Před koncem roku byla rozšířena pro řadu obyvatel okolních obcí, vč. obce naší, pozitivní zpráva.
Společnost AERO International s.r.o., která již nyní vlastní výrobní závod Aero Vodochody Aerospace,
plánuje v brzké době odkoupit také Letiště Vodochody. Vedení společnosti deklarovalo, že neplánuje
pokračovat v záměru rozšiřování letiště, naopak s ním počítá jako se zázemím pro výrobní závod a do
budoucna plánuje vývoj a výrobu letadel. Projekt mezinárodního letiště tak zřejmě nebude pro blízkou
budoucnost aktuální.
Má to však své ALE. Společnost Letiště Vodochody a.s. dne 27. 10. 2020 požádalo Ministerstvo
životního prostředí o prodloužení stanoviska EIA. Sdělení o vedení řízení o prodloužení stanoviska
EIA získaly obce prostřednictvím svého právního zástupce dne 3. 12. 2020. Obezřetnost k projektu

BEZPEČNOST V DOPRAVĚ
V rámci bezpečnosti v dopravě, mimo již uvedenou instalaci pilotních zpomalovacích polštářů
v lokalitě Nad Dvorem, jsme se zabývali například také rozhledovými podmínkami v křižovatkách na
území obce. Došlo k odstranění části náletových dřevin na silnici u vysílače (Baštěk – Předboj).
Instalovali jsme nová dopravní značení pro zvýšení bezpečnosti chodců v místech, kde se pohybují ve
vozovce (křižovatka silnic III/0085 a III/0091; ulice Předbojská na výjezdu směr Panenské Břežany)
nebo nové dopravní značení v zatáčce k vysílači. Pomocí reflexních balistů bylo zvýrazněno místo pro
pohyb chodců a cyklistů přes most na cyklostezce Bašť – Líbeznice. Jedná se o lokální detaily, ale
jistě pomohou. Nebezpečných míst je však v obci více a i těmi se budeme postupně zabývat.

Retardéry

Radary a měřiče rychlosti
V srpnu byly instalovány dva měřiče rychlosti se
záznamovou kamerou. Vlastní měřiče byly do
majetku obce pořízeny již v roce 2017, avšak
instalace proběhla v loňském roce. Po dohodě
s dodavatelem zařízení byly měřiče za
zvýhodněnou cenu předělány na solární provoz.
Dosud jsou provozovány jako pilotní a firma
testuje zatížení v reálném provozu. Měřič
neukazuje jen momentální rychlost projíždějícího
vozidla, ale má také snímat RZ/SPZ, uchovávat
kamerový záznam a dálkově vše odesílat na
server k vyhodnocení, a to v nepřetržitém režimu.

Na podzim byly v ulici Sedlecká (lokalita Nad
Dvorem) instalovány dva zpomalovací polštáře
o rozměru cca 2 x 3 m. Jedna sestava bez
montáže stojí zhruba 20 000,- Kč (v závislosti na
pořizovaném množství). V roce 2021 budeme ve
snaze snížit rychlost vozidel v obytných zónách,
na zákonem povolenou rychlost 20 km/h,
pokračovat.
Tématem jsou také zpomalovací prahy na Hlavní
ulici. Jedná se o silnici III. třídy v majetku
Středočeského kraje a ve správě Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje. Dosud se
nám nepodařilo získat souhlasné stanovisko od
Policie České republiky. Není všem dnům konec
a budeme o povolení i nadále usilovat.

KULTURNÍ AKCE
Rok 2020 byl nenávratně poznamenán celosvětovou pandemii a s tím spojenými opatřeními Vlády
ČR proti šíření nemoci COVID-19. To v praxi znamenalo výrazné omezení realizace plánovaných
akcí. Přesto se nám některé zrealizovat podařilo. Mezi takové patřila nová akce pod názvem Náves
žije a Posvícení, které je v naší obci tradicí. V roce 2020 také obec převzala organizaci závodu
historických jednostopých strojů, který je znám pod názvem Tour de Bašť. Bez pomoci pana Milana
Dvořáka, coby dosavadního organizátora, by se však akce konat nemohla.
Do obce také zavítalo mobilní letní kino. Za symbolický poplatek tak přítomní mohli pod širým nebem
shlédnout české komedie 3Bobule a Bezva ženská na krku. Když počasí a opatření dovolí, plánujeme
promítat i letos.

Dopisy Ježíškovi
Novou akci pro nejmenší jsme připravili pod názvem Dopis Ježíškovi. Děti měly v loňském roce
možnost přinést do speciální schránky dopis pro Ježíška, ve kterém si napsaly nebo namalovaly
jeden dárek, který by si přály. Ze všech doručených dopisů, kterých byly stovky, jsme vylosovali tři a
Ježíšek je poslal dětem pod stromeček. Radost tak udělala panenka, světelné meče Star Wars nebo
dětská stavebnice. Díky velkému zájmu plánujeme tuto akci i na letošní rok.

POPLATKY PRO ROK 2021

Se začátkem nového roku 2021 byl aktivován profil obce na stránkách platebního portálu
Středočeského kraje: https://platby-sc.cz/organizace/praha-vychod/bast/obec-bast
Přes tento portál je od začátku roku možné uhradit poplatky za svoz odpadu, za psa (obojí do 28. 2.
2021) a také za zábor veřejného prostranství.
Smlouvu a příslušné známky k nalepení na nádoby pro odpad Vám v případě platby přes portál
doručí pracovníci obecního úřadu do poštovních schránek vždy na konci ledna a na konci února.
Svozová společnost sváží do konce února, není-li vylepena známka nová, odpad dle loňského roku.
Možnost uhradit poplatky na obecním úřadě samozřejmě zůstává.
Změny v poplatcích za svoz komunálního odpadu
V reakci na dotazy občanů na zvyšování poplatků za odpady přikládáme tabulku, kde jsou
znázorněny změny v cenách v průběhu let.

Výše uvedená tabulka ukazuje vývoj vstupních cen za svoz odpadů (jedna nádoba/rok) a vývoj
poplatků za komunální odpad. Od roku 2014 do roku 2019 ze strany svozové společnosti ke změně
cen nedocházelo. Ke zdražení došlo pro rok 2020 a stejně tak pro rok 2021. Na toto zdražení jsme
museli reagovat zvýšením poplatků. Ke zvýšení poplatků došlo také pro rok 2018, a to i přesto, že
vstupní ceny zůstali neměnné. Individuální svoz plastů (D2D) byl zavedeno od roku 2017 a svoz
papírů pak od roku 2018. Přesto, že zastupitelstvo schválilo zvýšení poplatku za tyto svozy na
dvojnásobek, stále platí, že obec na každou jednotlivou nádobu doplácí 640,- Kč, resp. 759,- Kč.
Tabulka také ukazuje některé ceny za svoz kontejnerů na veřejně přístupných stanovištích.

Svoz papíru a plastů z domácností v roce 2021

Individuální sběr papíru z domácností
(od roku 2018)

Individuální sběr plastů z domácností
(od roku 2017)

Svoz v roce 2021 probíhá ve čtvrtek v liché týdny
v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem,
v ulicích Letná a Hlavní. Ve čtvrtek v sudé týdny
probíhá v ostatních částech obce.

Svoz v roce 2021 probíhá v pondělí v liché týdny

v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem,
v ulicích Letná a Hlavní. V pondělí v sudé týdny
probíhá v ostatních částech obce

TŘÍDĚNÍ ODPADU

PLASTY
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren je nutné před vyhozením
nařezat na malé kusy.
Naopak do těchto kontejnerů nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky.

SKLO
Do zeleného kontejneru na sklo můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Naopak do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Dále sem nepatří ani autosklo, zrcadla,
drátované sklo, ale také zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.

PAPÍR
Do modré nádoby na papír patří například časopisy, noviny, sešity, sešlapané či rozřezané krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy bez vazby. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Obálky s bublinkami vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Ty se během zpracování samy oddělí.
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat

TŘÍDĚNÍ ODPADU
KOV
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který skrze otvor lze bez problémů prostrčit. Jedná
se o plechovky od nápojů či konzervy, kovové tuby, alobal, kovové zátky
a víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové předměty.
Do kontejnerů, určených pro sběr kovů, nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky
nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá elektronika. Tyto druhy odpadů
se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jako je
olovo či rtuť.

OLEJE A TUKY
Oleje a tuky z domácností často končí v kanalizaci. Odpad z pánví a fritéz ale ucpává odpadní stoky,
protože ztuhne a blokuje jeho průchodnost. Do určených kontejnerů je nutné použité oleje a tuky
vhazovat v uzavíratelných plastových nádobách (např. PET lahvích) – nikdy nevylévat! Patří sem pouze
potravinářské oleje a tuky.
Do těchto popelnic nepatří žádný jiný odpad!

BIO ODPAD
Do těchto popelnic patří tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin,
zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály, štěpka z větví keřů, drobné větvičky, piliny, hobliny,
kůra nebo seno a sláma.
Do bio odpadu nepatří obalové materiály, kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mléčné výrobky, zbytky
z kuchyní, podestýlka od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří, chlupy, vlasy, uhynulá zvířata,
kontaminované piliny, hobliny, kůra a biologicky obtížně rozložitelné materiály.

KONTEJNERY NA TEXTIL

Kontejnerová stání a počet kontejnerů

Do těchto kontejnerů vhazujte oděvy vždy v
uzavřeném pytli nebo igelitové tašce.
Vhazujte pouze oděvy nebo textilie, které je
ještě možné dále nosit.
Nevhazujte roztrhaný, znečištěný nebo
jinak znehodnocený textil. Ten patří do
směsného odpadu!
Neodkládejte prosím žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na
tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Zákona o

odpadech. Jedinou výjimkou jsou kvůli organizaci svozu vánoční stromky.
Připomínáme, že odpad, který nepatří do tříděných kontejnerů nebo popelnic, lze odvézt na sběrný dvůr,
kde vám s tříděním pomohou naši zaměstnanci. Pro nebezpečný odpad

SBĚRNÝ DVŮR
Mimo sezónu (prosinec – únor)

Provozní doba sběrného dvora:

V zimním období je sběrné místo v provozu
pouze v sobotu.

V sezóně (březen – listopad)

•

v prosinci: od 9:00 do 12:00

•

v sobotu od 8:00 do 12:00

•

v lednu a únoru: od 9:00 do 11:00

•

v úterý od 18:00 do 20:00

Přehled druhů odpadu, pro které je sběrné místo určeno
Na sběrné místo jsou přijímány výhradně následující druhy odpadu:
•

biologický odpad,

•

objemný odpad,

•

elektroodpad,

•

tříděný odpad (papír, plast, sklo, tuky a
oleje z domácnosti), dle druhu a kapacity

Na sběrném místě je přijímán objemný odpad, pokud se jedná o komunální odpad, který nelze
s ohledem na jeho rozměr, hmotnost a jiné vlastnosti uložit do běžné sběrné nádoby. Jedná se
například o rozložený nábytek, matrace nebo koberce.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Pro letošní rok jsou rezervovány termíny 20. 2. 2021, 22. 5. 2021, 28. 8. 2021 a 27. 11. 2021.
Čas a místa:

Baštěk – u kapličky

10:00 – 10:15

Bašť – u obecního úřadu

10:25 – 10:40

Nová Bašť – u mateřské školky

10:50 – 11:05

Nad Dvorem – (křižovatka ulic Na Libovínek a K Bažantnici)

11:15 – 11:30

Předmětem sběru jsou:
- neupotřebená léčiva,
- vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
- otochemikálie,
- použité fritovací oleje,
- pneumatiky (osobní do velikosti Avia
- barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy,
a bez disků).
- lepidla, pryskyřice apod.,
Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady
- kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a
stavebního charakteru (např. s obsahem
další domácí chemie,
azbestu apod.).
- nádobky od sprejů,

PRONÁJEM KOMUNITNÍHO CENTRA, MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ A VILY

Pronájem prostor komunitního centra:
Veřejnost

Komerční účely

Velký sál

450 Kč/hod

2 000 Kč/den

Malý sál (předsálí)

250 Kč/hod

1 000 Kč/den

Domeček

150 Kč/hod

600 Kč/den

Neziskové organizace, místní spolky, které pořádají akce pro občany obce a další veřejnost, mají na pronájem
50% slevu.Tyto prostory si můžete rezervovat prostřednictvím e-mailu komunitnicentrumbast@gmail.com

Pronájem multifunkčního hřiště:
Všední dny
8-10 hod

10-15 hod

15-18 hod

8-22 hod

300Kč/hod

zdarma

300Kč/hod

450Kč/hod

Neziskové organizace, místní spolky, které pořádají akce pro občany obce a další veřejnost, mají na pronájem
50% slevu.
Dny pracovního volna
8-12 hod

12-16 hod

300Kč/hod

zdarma

16-19 hod

19-22 hod

300Kč/hod

450Kč/hod

Hodiny zdarma nejsou určeny pro organizované sporty či turnaje. Tyto jsou určeny široké veřejnosti, zejména
pak dětem a mládeži do 18 let, kteří mají pro využití hřiště v tomto rozmezí přednost. Neziskové organizace,
místní spolky, které pořádají akce pro občany obce a další veřejnost, mají na pronájem 50% slevu.

Velký sál v prostorách Komunitního centra

Pronájem prostor ve Vile:
Za účelem krátkodobých pronájmů (například
soukromé oslavy, svatby) je možnost si
prostory Vily pronajmout na Obecním úřadě
Bašť.
1. den pronájmu 2 000,- Kč
2. den pronájmu a další započaté 1 500,- Kč
Minimální cena pronájmu je ve výši 1. denního
nájmu, tj. 2 000,- Kč.
Provoz těchto prostor se řídí systémem
PES.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Zastupitelstvo obce Bašt na svém posledním
jednání v roce 2020 dne 17. 12. schválila
pro rok 2021 tzv. Rozpočtové provizorium.
Jedná se o přechodné řešení, vyjádřené
so u b o re m p r a v i d l e m, kte rými se o b e c
v takovém případě musí řídit.
Rozpočet obce není nic jiného, než plán příjmů
a plán výdajů v daném roce. Ovšem, abychom
mohli plánovat výdaje, musíme znát možné
příjmy. Příjmy obcí jsou tvořeny v zásadě
daňovými příjmy, poplatky a pronájmy. Příjmy
z pronájmu, i přes zvýšení v roce 2020, zatím
netvoří významnou roli. Poplatky jsou vždy
spojené s konkrétní službou obce a zpravidla
nepokrývají celé náklady na zajištění služeb.
Hlavním zdrojem příjmů jsou tak daňové příjmy,
tzv. rozpočtové určení daní (RUD).
Z této množiny může zastupitelstvo ovlivnit
pouze daň z nemovitosti, a to schválením
koeficientu. V naší obci zůstává pro rok 2021
koeficient 1.
Před koncem roku 2020 byl v legislativním
procesu projednáván tzv. daňový balíček, jehož
schválení mělo znamenat snížení příjmů z daní
na úrovni státu, a tedy snížení podílů z RUD pro
obce a kraje. Snížení příjmů bylo očekáváno již
s propadem ekonomiky v důsledku pandemie
COVID-19. Daňový balíček znamenal ještě větší
nejistotu, jaké příjmy z RUD lze očekávat. K
projednávání daňového balíčku byl přidán návrh
na finanční kompenzace pro obce. Pro alespoň
částečnou stabilizaci obecních rozpočtů vítaná
záchranná brzda.
Pokud by tento proces probíhal v polovině roku
2020, byla by účinnost od 1. 1. 2021 adekvátní.
Pokud ale probíhala na konci roku, v době, kdy
mají obce mít rozpočet sestavený a mají jej
projednat v zastupitelstvech, vrhá obce do
obrovské finanční nejistoty.
Mohli jsme zvolit dvě možné varianty. První
varianta, mít rozpočet za každou cenu, vycházet
ze skutečných příjmů roku 2020 (k datu 31. 10.)
a ty odhadem pokrátit. Otázkou je o kolik, o
15 %, o 20 %. K tomu pak odhadnout výdaje.

Celý proces by jistě byl legislativně zcela
v pořádku a obec by vstupovala do roku 2021
se schváleným rozpočtem. Ale jaká by byla jeho
reálnost?
My jsme zvolili druhou, méně oblíbenou,
nepopulární, ale legislativně také zcela
přípustnou variantu – Rozpočtové provizorium.
Možná naivně, ale přeci jen věříme, že tak
získáme pro odhad příjmů z RUD daleko
věrohodnější údaje a budeme tedy schopni
i mnohem věrnějšího plánovaní výdajů.
Rozpočtové provizorium znamená jistá omezení,
spočívající zejména v omezení investičních
výdajů do doby schválení standardního
rozpočtu. Rozpočet obce pro rok 2021 bude
předložen Zastupitelstvu obce k projednání
nejpozději do konce února 2021.

Lokalita Na Dlouhých u soudu
Změna územního plánu obce Bašť v roce 2016
vyvolala soudní spory s developerskou společností,
která vlastní pozemky v lokalitě Na Dlouhých.
Předmětná lokalita byla přesunuta tzv. „do rezervy“,
tzv. pozemky byly dočasně vyjmuty z ploch
vymezených územním plánem pro výstavbu.
Společnost na tuto změnu reagovala žalobou
o náhradu škody, a to až o 100 mil. Kč. Současně se
společnost domáhala u správního soudu zrušení
územního plánu jako celku nebo alespoň
pro předmětnou lokalitu. Před koncem roku 2020
padly, byť zatím nepravomocně, oba rozsudky.
V rámci sporu o náhradu škody obec získala malé
dílčí vítězství, když soud žalobu odmítl. Naopak ve
věci platnosti územního plánu dal soud zapravdu
společnosti a územní plán pro lokalitu Na Dlouhých
(pro pozemky ve vlastnictví společnosti) zrušil.
V příštím čísle Baštěckého zpravodaje Vám
přineseme více informací.

Zápis do Mateřské školy Bašť
Žádost o přijetí dětí do Mateřské školy Bašť mohou
rodiče odevzdávat ve dnech 12.5., 13.5. a 14.5.
vždy od 8:00 do 11:00. Kritéria pro přijetí a další
podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách
mateřské školy www.msbast.cz/zapis-do-ms.

SDĚLENÍ
Výdejní místa, umožňující vyzvednutí zásilek z e-shopů
V době koronaviru mnozí z nás pracují z domova, obchody jsou ne vždy otevřené nebo mají omezený
výběr sortimentu. Lidé tak stále častěji využívají k nákupům především internetové obchody.
V naší obci můžete momentálně využívat tato výdejní místa:
•

Balíkovna – Dlouhá 52 (Pošta Partner)

•

AlzaBox – Obecní 126 (Obecní úřad)

•

Zásilkovna – Hlavní 202

•

Zásilkovna – Ke Kastrolu 954

Mějte prosím na paměti, že u výdejních míst také platí dopravní předpisy, které se týkají především
parkování. Obzvláště upozorňujeme na parkování u Pošty Partner a Zásilkovny v ulici Ke Kastrolu,
které jsou v Obytných zónách. Parkování je upraveno § 25, odst. 1. písm. a) a § 39, odst. 5 zákona

Podpora spolků a spolkové činnosti na území
obce
V rámci Programu podpory spolků pro rok 2021
schválilo zastupitelstvo obce Výzvu
k předkládání žádostí o neúčelovou dotaci na
provoz spolků. Žádosti mohou spolky předkládat
od 04. 02. - 15. 02.2021.
Podpora jednotlivých akcí spolků bude stanovena
na základě individuálních žádostí, které bude
zastupitelstvo obce projednávat v závislosti na
uvolňování opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Otvírací doba Pošta Partner Bašť platná
od 2. 11. 2020 do odvolání.
Úprava provozní doby je vyvolána opatřeními Vlády
ČR v rámci nouzového stavu.
Pondělí
9:00 -12:00 15:00 - 18:00
Úterý
9:00 -12:00
Středa
9:00 -12:00 15:00 - 18:00
Čtvrtek
9:00 -12:00
Pátek
9:00 -12:00 14:00 - 16:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Běžná otevírací doba
9:00 -12:00 14:00 - 18:00
9:00 -12:00
9:00 -12:00 14:00 - 18:00
9:00 -12:00
9:00 -12:00 14:00 - 17:00

Kamerový systém v obci
V roce 2020 prošel kamerový systém obce
modernizací. Nově má tak Obecní policie
Líbeznice zajištěn přístup k záznamům kamer ze
služebny, vč. on-line přenosu. Tím došlo
k efektivnějšímu vytěžování kamerových záznamů
a strážníci už nemusí čekat na zpřístupnění
záznamů z našeho obecního úřadu.
Kamerový systém byl také rozšířen o nové kamery
na objektu U Oličů. V roce 2021 budou instalovány
další kamery, a to zejména na kontejnerová stání
v ulici K Beckovu a na Mělnické. Kamery budou ale
také instalovány na vjezdu/výjezdu ze směru od
Líbeznic. Pod kamerovým dohledem budou také
sportoviště a hřiště.

Úřední hodiny Obecního úřadu Bašť
v nouzovém stavu
Po dobu nouzového stavu v ČR platí do
odvolání v souladu s nařízením Vlády ČR
omezené úřední hodiny:
Pondělí
08:00 - 13:00
Středa
12:00 - 17:00
Běžné úřední hodiny Obecního úřadu Bašť
Pondělí
08:00 – 17:00
Středa
08:00 – 17:00
(Ověřování, Czechpoint, přihlášení k trvalému
pobytu – poslední klient v 16:45)

