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Postřižínský zpravodaj
Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70

Výstavba kanalizace pokračuje
Výstavba kanalizace je v plném proudu, a i když je
průchod obcí někdy doslova dobrodružstvím, dá se
vesměs říci, že vše postupuje podle plánu. Hlavní řád
i s přípojkami je již zaveden v ulicích: Na Skále, Úžická, Nová, Ke Koupališti, Zahradní, Okružní a v části
ulice Dlouhá (v úseku mezi ulicemi U Hřiště a Máslovická). Dokončení Máslovické ulice se očekává do
6. října.
V současné době jsou rozpracované ulice
U Hřiště a Vinohradská, po kterých budou následovat
další komunikace, mezi které patří zbytek Dlouhé ulice
a ulice V Zátiší a Teplická.
Cena a dodavatel jímek jsou záležitosti, které
jsou stále ještě v jednání, ale v nadcházejících týdnech se naplánuje schůze s občany Postřižína, kde se
k této věci budou moci vyjadřovat.

info@obecpostrizin.cz – www.obecpostrizin.cz
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Dle informací místostarosty Patrika Volhejna sepsala
TS
V říjnu Českou republiku opět čekají volby
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013.

Výstavba kanalizace v ulici Vinohradská; autor: TS

Nezapomeňte si vyměnit řidičský průkaz
Řidičské průkazy vydávané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do
31. 12. 2013. Po tomto datu pozbývají platnosti.
Výměnu řidičského průkazu doporučuje Ministerstvo dopravy ČR zbytečně neodkládat, jednak
z důvodu očekávané zvýšené kumulace řidičů, kteří
budou žádat o výměnu, a také protože vyřízení žádosti
o vydání dokladů může trvat až dvacet dnů.
Více informací na www.vymentesiridicak.cz.
Na těchto stránkách můžete mimo jiné zadat i datum
vydání svého řidičského průkazu a dozvíte se, do kdy
ho musíte vyměnit.

Úprava dálniční křižovatky u Staré pošty se zahajuje
v těchto dnech
K jednodušší cestě na dálnici D8 a následně do Prahy by
měla přispět nová úprava dálniční křižovatky ve Zdibech. Dotkne se především směru od Mělníka, ale zlepšení by mělo být patrné i z ostatních stran.
Jde o bypass kruhové křižovatky. Stavba za necelých
pět milionů korun se rozbíhá koncem září. Podle dopravních inženýrů by tato úprava měla výrazně zkrátit
obvyklé ranní kolony.
Více informací o stavbě bypassu můžete nalézt
na www.bezinfarktu.cz.

Úryvek z článku Martina Kupky, starosty Líbeznic

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
za konec července a září
26. 7. 2013
-

ZO schválilo mandátní smlouvu s firmou AZ OPTIMAL s.r.o. na technický dozor investora a koordinátora BOZ
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací“ z fondu ministerstva financí

11. 9. 2013
-

ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO

schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schválilo
schválilo

smlouvu o dílo s firmou VHH THEREMONT s.r.o.
smlouvu o zřízení věcného břemena s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
smlouvu o zřízení věcného břemena s panem Jelínkem
dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou NTD
uzavření kupní smlouvy s firmou Lupa spol. s r.o. – komunikace v lokalitě LUPA IV
uzavření darovací smlouvy s firmou LUPA spol. s r.o.
rozpočtovou úpravu č. 3, která zvyšuje příjmy o 996 tisíc Kč a zvyšuje výdaje o 398 tisíc Kč
spoluúčast na dotaci SFŽP č. 12106292 svazku Dolního Povltaví
rámcovou smlouvu s MAS Nad Prahou
OZV č. 3/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
OZV č. 4/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
záměr obce prodat požární žebřík ZD-12 a automobil MICROCAR

Plné znění usnesení najedete na webových stránkách obce Postřižín:

www.obecpostrizin.cz
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.
Jana Motyčková
starostka
Pozn.: V měsíci srpnu se veřejné zasedání zastupitelstva nekonalo.

Více informací si o nově schválených obecně závazných vyhláškách (OZV) můžete přečíst na následující straně.
Jejich plné znění je k dispozici na webových stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě.

Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce
Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce Postřižín se bude konat ve středu 9. října od 18 hodin na Obecním
úřadě Postřižín.
Postřižínský zpravodaj,

Adresa redakce:

9/2O13 (září), dvouměsíčník (Postřižín, 29. 9. 2013)

Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
V polovině září byly schváleny nové obecně závazné vyhlášky (OZV)
Předmětem první z nově schválených OZV (č. 3/2013)
je vymezení určitých míst veřejného prostranství, na
kterých je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.
Cílem této OZV je vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku v obci a udržení dobrých mravů,
a to zejména u dětí a mladistvých.
Veřejným prostranstvím se rozumí všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, autobusové zastávky a další prostory přístupné
každému bez omezení. Tedy veškeré prostory, které
slouží k obecnému užívání.
Tento zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů během kulturních, sportovních
a jiných akcí pořádaných obcí Postřižín, či organizovaných se souhlasem obce.
Přesné znění OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství si můžete přečíst na webových stránkách Postřižína, nebo na obecním úřadě.
Druhá OZV (č. 4/2013) pojednává o poplatku
za užívání veřejného prostranství (viz definováno výše). Tím se rozumí například provádění výkopových
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
k poskytování prodeje a služeb, vyhrazení trvalého
parkovacího místa, umístění stavebních nebo reklamních zařízení apod.
Povinností osob, které některým z uvedených
způsobů veřejné prostranství užívají, je ohlásit užívání
daného veřejného prostranství jeho správci, tedy
obecnímu úřadu, a to nejpozději sedm dní před zahájením užívání. V případě, že užívání prostranství nepřesáhne sedm dní, stačí jej ohlásit v den zahájení
tohoto užívání. Přičemž poplatek se platí od prvního

dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až
do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Výše poplatků jsou uvedeny v tabulce pod tímto
článkem.
Splatnost poplatku se liší dle doby užívání veřejného prostranství. Jedná-li se o dobu kratší než sedm
dnů, je povinnost poplatek zaplatit nejpozději v den
zahájení užívání. Pokud je prostranství užíváno déle –
tedy osm dnů a více – musí se poplatek zaplatit nejpozději v den ukončení užívání daného prostranství. Roční
poplatky jsou splatné vždy k 31. 3.
Pokud
poplatek
nebude
zaplacen
včas
a ve správné výši, obecní úřad má právo na navýšení poplatku, a to až na trojnásobek původního.
Od povinnosti platit poplatek za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny akce, které pořádá
obec Postřižín, místní spolek či místní nezisková organizace, případně akce, které nejsou pořádány za účelem
dosažení zisku, a při kterých není vybíráno vstupné.
Povinnost platit poplatek se dále netýká situací, kdy se
odstraňují havárie v inženýrských sítích, nebo užívání
veřejného prostranství k umístění topného materiálu či
skládek stavebního materiálu po dobu prvních 48 hodin,
dále situací, kdy dojde k záboru veřejného prostranství
za účelem opravy fasády domu a podobných stavebních
oprav, v případě, že obsazení prostranství nepřekročí
šest týdnů. A poslední osvobození se týká vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.
Obě tyto OZV jsou platné od 2. října 2013 a jejich plné znění můžete nalézt na webových stránkách
obce a na obecním úřadě.
TS

Sazby poplatků:
Sazba poplatku činí za každý i započatý m a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
d) za provádění výkopových prací, nebo za umístění stavebních zařízení
e) za umístění reklamních zařízení, zařízení lunaparků a podobných atrakcí
f) za umístění zařízení cirkusů
g) za umístění skládek
h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní, reklamní akce
i) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
Paušální poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa
2

září 2013

Postřižínský zpravodaj

10 Kč
10 Kč
100 Kč
10 Kč
100 Kč
10 Kč
10 Kč
10 Kč
10 Kč
5 000 Kč/rok

strana 3

KULTURA
Centrum Postřižíňáček informuje o své činnosti
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás informovat jménem Postřižíňáčku
o nedávno proběhlých změnách a plánech našeho dětského centra.
Došlo k výměně předsedkyně našeho občanského sdružení, předsedkyní byla členkami jednomyslně zvolena Bohuslava Tancošová.
Máme v plánu na každý měsíc uspořádat alespoň jednu akci pro děti, chceme obnovit provoz herny v odpoledních hodinách, zatím zkušebně na dva dny
v týdnu, chystáme další kroužky pro děti, například
tvoření či zumbu.
Detailní informace budou k dispozici na stránkách Postřižíňáčku - www.postrizinacek.cz.

Rozpis akcí na jednotlivé měsíce tohoto roku:




říjen 2013 – Drakiáda
listopad 2013 – Lampionový průvod
prosinec 2013 – Mikuláš a Možná přijde
i Ježíšek …
O všech chystaných akcích budeme s předstihem
informovat nejen na stránkách Postřižíňáčku, ale také
na úředních vývěskách.
Věříme, že oslovíme nejen nové zájemce o členství, ale také všechny, kteří se budou chtít zúčastnit
některé z chystaných akcí.
Touto formou bych také jménem Postřižíňáčku ráda poděkovala obci Postřižín, která je nám během organizace i realizace různých akcí vždy nápomocna.
Těšíme se na Vás i Vaše děti,
Kateřina Davidová
místopředsedkyně o. s. Postřižíňáček

V měsíci září si Postřižíňáček pro děti připravil Cestu za pohádkou

Z akce Cesta za pohádkou; autor: Jana Motyčková

V neděli 29. září v 15 hodin se nejmladší občané Postřižína vydali na cestu za pohádkovými bytostmi. Děti
si během tohoto slunečného odpoledne mohly zasoutěžit, plnily různé úkoly a samozřejmě na konci je
čekala symbolická odměna za jejich úsilí a malé občerstvení.
Poděkování za vydařenou rodinnou, téměř již
tradiční akci patří organizátorkám a obecnímu úřadu.
TS

Modelářský klub Postřižín pořádá Modelářský den pro děti
Modelářský klub Postřižín zve děti i rodiče na "Modelářský den pro děti", který pořádá 12. října 2013
od 14 hodin na novém modelářském letišti pod kopcem
Na Vinici.
Pokud nám bude přát počasí, uvidíte ukázky
modelů letadel na zemi i za letu, budete se moci zúčastnit soutěže malých modelů házedel a dalších soutěží. Možná přiletí i dospělé rogalo.
Konání akce je závislé na aktuálním počasí,
sledujte webové stránky mkp.postrizin.net.
Mojmír Motyčka
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KULTURA
Fotbalisté skupiny B poměřují své síly až do poloviny listopadu
FC Postřižín reprezentuje naší obec ve IV. třídě skupiny B, kde se utkává se sousedními vesnicemi, jako jsou
například Chvatěruby, Vojkovice, Úžice, Dolany či
Hostín.
Pokud jste ještě nebyli shlédnout sportovní
výkony zástupců Postřižína, můžete tak udělat do

17. listopadu, kdy se zápas odehrává v Nelahozevsi.
Nechcete-li ale jezdit mimo Postřižín, máte šanci
5. října od 16 hodin, 19. října od půl čtvrté a 9. listopadu od 14 hodin, kdy se FC Postřižín utká se svými
soupeři na domácí půdě.
TS

Kulturní komise a Obecní úřad Postřižín děkuje za roznos Postřižínského zpravodaje panu Jaroslavu Vernerovi.
Děkujeme.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v říjnu a listopadu
Také v podzimních měsících říjnu a listopadu máme v naší obci oslavence, kteří tak oslaví významná životní jubilea.
Jsou to:
Květoslava Michnová

Jan Šuchma

Jaroslava Lejčková

Vladislav Tázler

K Vašemu významnému životnímu jubileu srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Pozn.: Postřižínský zpravodaj zveřejňuje jen jména oslavenců, kteří k otisknutí dali písemný souhlas.

INZERCE
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INZERCE
Cvičení jógy v Postřižíně
KDO: MUDr. Martin Černý
KDY: každé pondělí od 19:45 – 21:00 hod.
KDE: v budově Obecního úřadu Postřižín
KOLIK: 120,-Kč (cena zahrnuje lektorné, zapůjčení pomůcek), výhodnější je předplatné
KONTAKT:
tel.: 723808342
e-mail: mudr.mcerny@seznam.cz
MUDr. Martin Černý se věnuje józe cca 20 let, využívá
zejména iyengarovský přístup, který je zaměřen na správné provádění a k tomu využívání pomůcek k cílenému
ovlivnění svalových skupin. Díky tomuto přístupu mohou
jógu cvičit i ti méně pružní. Cvičení přispívá ke zlepšení
držení těla, pomáhá při bolestech zad, změně pohybových
stereotypů, zlepšuje kondici.

Obec Postřižín prodává
-

výsuvný požární žebřík ZD – 12
nákladní valníkový automobil MICROCAR M19VLO
(na náhradní díly)

Vlastníkem zmíněného movitého majetku je obec Postřižín.
Bližší informace na Obecním úřadě Postřižín.

Autoservis Postřižín nabízí tyto služby:


opravy osobních a dodávkových vozů



diagnostika elektronických systémů vstřikování



opravy a údržba klimatizací



výměny a opravy autoskel



možnost zapůjčení vozidla osobní, dodávkové, přívěsného vozíku, střešních boxů



prodej provozních kapalin

KONTAKT:
Autopostřižín
Pražská 503
250 70 Postřižín
www.autoservice.cz
+420 608 973 372
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