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

Možnost zavedení informačního systému, který
usnadní komunikaci mezi obcí a občanem
Obec Postřižín obdržela nabídku firmy Macron Software
na zavedení služby systému MOBISYS – informačního systému, který zprostředkovává vzájemnou komunikaci
mezi obcemi a občany. Přičemž komunikační tok je
opravdu oboustranný – obce mohou rychle poskytovat
aktuální informace občanům (např. o výpadku elektrického proudu), a ti naopak mohou upozorňovat na problémy a závady, které obec ještě nezaregistrovala.
Komunikace probíhá prostřednictvím SMS zpráv
(eventuálně SSMS – „chytrých SMS“). Tato služba je občanům poskytována zdarma, poplatky hradí obec.
U běžných SMS se pohybují v rozmezí 1-2 Kč za každou
odeslanou SMS na každé telefonní číslo (např. u tisíce
registrovaných odběratelů bude každá zpráva obec stát
1000-2000 Kč, v případě „chytrých SMS“ je cena paušální a je nezávislá na počtu odeslaných zpráv a z hlediska nákladů je to pro obec samozřejmě výhodnější.
OÚ Postřižín o možnosti zavedení informačního
systému MOBISYS zatím jen uvažuje, ale bude rád
za vaše připomínky, návrhy a názory.

Bypass u Staré pošty byl zprovozněn
V minulém zpravodaji jsme informovali o zahájení výstavby bypassu kruhové křižovatky ve Zdibech. Během
dvou měsíců byly práce úspěšně dokončeny a všechny
okolní obce věří, že s novým rozšířením se podaří zkrátit
kolony v ranních a odpoledních hodinách.

info@obecpostrizin.cz – www.obecpostrizin.cz
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V lokalitě V Sadu byl vystavěn nový chodník
Po třech letech vyjednávání s investorem se obyvatelé
oblasti V Sadu dočkali nového chodníku, jehož součástí
je i odvodňovací kanál.
Kontejner na použitý textil a hračky byl nově umístěn i v ulici K Moklině
Další, v pořadí již druhý, kontejner na textil byl umístěn
na území Postřižína. Zatímco do staršího kontejneru, situovaného u obchodu na návsi, můžete vhazovat jen
šatstvo, obuv a textil sloužící k dalšímu použití. Do nového, který se nachází v prostoru separovaného obchodu v ulici K Moklině, můžete vkládat jak veškerý použitý textil, tak roztrhané hadry, záclony, obuv, tašky,
batohy i dětské hračky, a to včetně těch plastových.
Stejně jako první kontejner i tento je provozován bezplatně a je vybaven bezpečnostní přepážkou,
která zabraňuje neoprávněnému vniknutí.

Jak uvedl starosta Líbeznic Martin Kupka:
„Chceme odstranit úzké hrdlo, které představuje pro dopravu do Prahy i z Prahy napojení na dálnici D8.“ Starosta Kupka také předestřel budoucí plány, které pomohou řešit komplikovanou dopravní situaci: „Další etapou
je vybudování sjezdové rampy z dálnice ve směru na Neratovice a Mělník.“
Více informací o stavbě bypassu můžete nalézt
na www.bezinfarktu.cz.
Autor: Jana Motyčková

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín (ZO)
za říjen a listopad
9. 10. 2013
-

ZO schválilo dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu
ZO schválilo návrh zakládací listiny - obec Postřižín zřídí a bude provozovat mateřskou školu
nejdříve k 1. 9. 2014
ZO schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a. s.
ZO schválilo názvy ulic Kozomínská, F. J. Suka, Zlončická
ZO schválilo podání žaloby na firmu LUPA spol. s r.o. a schvaluje finanční náklady spojené s podáním žaloby

13. 11. 2013
-

ZO schválilo Mandátní smlouvu k zajištění pořízení „Změny č. 2 ÚP obce Postřižín“
ZO schválilo Smlouvu o dílo vyhotovení změny č. 2 ÚP obce Postřižín
ZO schválilo příspěvek ve výši 19.200 Kč Společnosti pro ranou péči o. s.
ZO schválilo příspěvek ve výši 20.000 Kč pro občany na pořízení technologie na tlakovou kanalizaci
ZO schválilo vybudování svodového odvodňovacího kanálu v ceně 94.741 Kč
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místní komunikace v obci Postřižín“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 5% z celkových nákladů projektu

-

ZO schválilo vícepráce na výstavbu kanalizace ve výši 348.856 Kč
Plné znění usnesení najdete na webových stránkách obce Postřižín:

www.obecpostrizin.cz,
nebo si můžete vyžádat informace na obecním úřadě.
Jana Motyčková
starostka

Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce
Nejbližší veřejná schůze zastupitelstva obce Postřižín se bude konat ve středu 15. ledna 2014 od 18 hodin
na Obecním úřadě Postřižín.

Kulturní komise a Obecní úřad Postřižín děkuje za roznos Postřižínského zpravodaje panu Jaroslavu Vernerovi.
Děkujeme.
Postřižínský zpravodaj,
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KULTURA Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo na základě procesu EIA souhlasné
stanovisko pro rozšíření Letiště Vodochody
prostředí, již od roku 2009. Ale s rozhodnutím MŽP nesouhlasí starostové dotčených obcí a měst, kteří se sešli
k jednání hned dva dny po zveřejnění rozhodnutí MŽP.
Shodli se, že předají ministrovi životního prostředí návrh na zrušení vydaného stanoviska EIA.
A že se starostové s rozšířením letiště nehodlají
smířit, dokazuje i postoj starosty Kralup nad Vltavou
Petra Holečka: „Jsem přesvědčen, že společnost Penta
zdaleka nemá vyhráno. Řečeno sportovním jazykem,
nejsme ani v poločase utkání. Pro rozšíření letiště musí
investor získat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Účastníky obou zmíněných řízení přitom budou všechny
obce a města, které se účastnily procesu EIA.“

Dne 29. října 2013 vydalo MŽP kladné stanovisko k záměru
společnosti Penta rozšířit Letiště Vodochody (tzv. stanovisko EIA). S tím, že uvedlo 124 podmínek, za jejichž splnění je tento záměr přijatelný. Jádrem většiny z nich je
především ochrana veřejného zdraví obyvatel a minimalizace vlivů hluku. Konkrétně je to na příklad: „nerealizování žádných startů, žádných plánovaných přistání a
neprovádění okruhového létání v noční době (tj. od 22:00
do 6:00 hodin)“, nebo „úplné uzavření letiště v době od
24:00 do 6:00 hodin“, či „využívání letiště pouze pro letadla s rozpětím křídel do 36 metrů.“ Výhrada, která se
zabývá dopravní situací, zase uvádí, že „podmínkou kolaudačního rozhodnutí na terminál letiště je zprovoznění
uvažovaného přivaděče na D8.“
Vydáním stanoviska MŽP ukončilo náročný proces
EIA, který probíhal, spolu s hodnocením vlivů na životní

TS

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. 10.
– 26. 10. 2013 – v obci Postřižín
Z celkem 590 registrovaných voličů se voleb v Postřižíně
zúčastnilo něco málo přes 58 % (346 voličů). S touto volební účastí nedosahujeme ani průměru Středočeského
kraje (61,47 %), ani celé České republiky (59,48 %).
Nejvíce z 342 platných hlasů, obdrželo hnutí
ANO 2011, o druhé místo se s 52 hlasy dělí ČSSD
s TOP 09. Pomyslnou pětiprocentní hranici v rámci obce
Postřižín překročily ještě další tři strany, a sice ODS (44
hlasů), KSČM (36 hlasů) a Úsvit přímé demokracie Tomia
Okamury (28 hlasů).

Strana
politické hnutí zelených
Změna
KSČM

Koruna Česká

ČSSD

Strana
svobodných
občanů
Česká pirátská
strana

ANO 2011
TOP 09

DSSS
Úsvit přímé
demokracie T.
Okamury

Strana Práv
Občanů
ZEMANOVCI
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ODS

Strana
název

číslo

Platné hlasy
celkem v %

1

ČSSD

52

15,20

2

Strana svobodných občanů

12

3,50

3

Česká pirátská strana

11

3,21

4

TOP 09

52

15,20

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

2

0,58

44

12,86

6

ODS

9

politické hnutí Změna

2

0,58

11

KDU-ČSL

7

2,04

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

3

0,87

17

Úsvit přímé demokracie T. Okamury

28

8,18

18

Dělnic. str. sociální spravedl.

3

0,87

20

ANO 2011

76

22,22

21

KSČM

36

10,52

23

Strana zelených

12

3,50

2

0,58

24

Koruna Česká (monarch. strana)

HLAVU
VZHŮRU volební blok

KDU-ČSL
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KULTURA
První adventní neděli jsme již tradičně
rozsvěceli vánoční stromek

A závěrem přání paní starostky…

Ještě než se ale rozžehly svíčky na vánočním stromečku,
byla možnost shlédnout připravený kulturní program.
Nejprve vystoupila skupina historického šermu Fortuna
z Kralup nad Vltavou. A poté si mohli všichni zazpívat se
sborem rodičů a dětí ze satelitu LUPA I za doprovodu
paní Eremiášové a paní Portlové.
Jana Motyčková
starostka

Vážení čtenáři, mílí spoluobčané,
chtěla bych popřát Vám i Vašim blízkým hodně
zdraví, klidu a pohody v čase vánočním a hlavně do nového roku 2014. Přidáte-li i štěstí a lásku, jistě překonáte těžkosti, které sebou přinese následující rok.
Važte si rodiny a svých blízkých a dávejte jim
svou lásku často najevo. Když má člověk doma zázemí
a pohodu, může ji rozdávat dál. Buďme k sobě ohleduplní, laskaví, čestní a upřímní.
Jana Motyčková
starostka

Autor: Jana Motyčková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme …
Občanům, kteří oslaví v nadcházejících zimních
měsících významné životní jubileum, srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.

INZERCE
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