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Slovo starosty

INZERCE

O. p. s. ČAP připravila pro děti předškolního a mladšího
školního věku (cca do 8 let) pohádkové putování. Některá
Čápata ho vyzkoušela na prvního máje a pro velký úspěch
jsme se rozhodli nabídnout jej všem dětem k jejich svátku.

V NEDĚLI 6. ČERVNA 2021 V SUDOVICÍCH
Začít můžete kdykoliv od 10 do 17 hod.
na hřišti Zeleného Čápa
- louka pod školkou 49.7850372N, 14.3102819E.
Odtud vás znamení povedou kolem sudovického
rybníka, lesní cestou, pěšinou mezi poli, kolem
druhého rybníku zpět na hřiště ČÁPA.
S sebou uzavíratelnou sklenici (např. od marmelády,
okurek atp.) - bez ní nelze hru absolvovat!
Účast zdarma a bez rezervace.
Doprovod dospělé osoby vhodný.

Vážení spoluobčané,
klidný běh života v Novém Kníně letošní jaro narušila poslední dvě zasedání městského zastupitelstva, kdy padlo několik obvinění a dokonce
trestní oznámení. Nutno podotknout, že ze strany opozice to není první
trestní oznámení a dá se předpokládat, že ani ne poslední. Zdá se, že starostové minulí, současní a i budoucí si na takovéto jednání budou muset
zvyknout. Z mého pohledu jde o smutné zjištění, ale stávající kultura jednání je už taková. Nehodlám se více k proběhlým dvěma zastupitelstvům
vracet a vše co se týká mé osoby řeším se svým právním zástupcem soukromou cestou. K celé věci jsem vydal své vyjádření, které si můžete přečíst na webu našeho sdružení www.tradiceaprosperita.cz.
Pokud jde o vydávaný opoziční plátek, tak bych rád občany upozornil,
že informace v něm uváděné vyjadřují názor opozičního polického sdružení, často zakládající se na mylných, zkreslených, nebo nepravdivých informacích. Jistě je to další nástroj politického boje, který denně můžete vidět ve „velké“ politice. Že se s ním budeme setkávat i u nás v Kníně, jsem si
nemyslel, ale už je to tak. Pokud chcete čerpat z informací pravdivých, pátrejte po zdrojích a ptejte se autorů, kde a z čeho čerpali, případně se obraťte
na kompetentní osoby, aby vám informace potvrdili. Jak se říká „papír snese všechno“, ale vězte, že ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou.
Tento rok čeká vedení města (chápejte 15 členné zastupitelstvo) zásadní
věc vyřešení odpadového hospodářství v návaznosti na změnu legislativy
a nastavení řešení nakládání s odpady na další roky a bylo by tedy více než
místě začít konečně spolupracovat a řešit problémy věcně, a nikoli z důvodu politického, či osobního prospěchu. Další věcí k jednání odloženou z posledního zastupitelstva je provozování vodohospodářské infrastruktury.
V měsíci červnu až červenci bude zrekonstruován povrch ulice V Jalovčinách a další ulice na svou opravu čekají. Chtěl bych se plně věnovat těmto a dalším problémům našeho města, a nikoli sporům s městem absolutně
nesouvisejícími.
Závěrem bych se chtěl připojit k příspěvku Petry Moravcové, vedoucí školní jídelny, s poděkováním celému kolektivu školy a školky za jejich nasazení a přístup v posledním roce, kdy se s uzavřením škol popasovali na výbornou a zajistili žákům kvalitní distanční a rotační výuku se skvělým přístupem. Děkuji!

Na konci čeká odměna, za kterou vděčíme zdejším podnikatelům:

Štěpán Hrubý - Potraviny U Mašků, Trafika u Janků,
Autoelektro Liška, Generali Česká pojišťovna - Jana Víšková

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Na 19. zasedání zastupitelstva nebylo
přijato žádné usnesení.
Usnesení č. 20/2021 ze zasedání zastupitelstva
města ze dne 6. 5. 2021
USNESENÍ č. 1 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: pana Tomáše Kadlece a pana Michala
Rambouska.

bere na vědomí prohlášení Ing. Štěpána Poláka, starosty města a koaličních stran a nebude se dále těmito prohlášeními zabývat.
USNESENÍ č. 6 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty města o přípravě dobrovolného
svazku obcí na likvidaci odpadů.

USNESENÍ č. 2 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
doplněný
program
zasedání.

USNESENÍ č. 4 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí přijetí mandátu
zastupitelky města a složení slibu
paní Radky Panské.

USNESENÍ č. 7 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby
č. IV-12-6023532/1 Nový Knín, Masnerova (B 1448) kNN čp. 263 mezi
Městem Nový Knín a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8,
Děčín – Podmokly, Děčín 405 02
a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 5 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín

USNESENÍ č. 8 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín

USNESENÍ č. 3 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí rezignaci Ing. Václava Járky na funkci zastupitele
a člena kontrolního výnoru.
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schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE12-6010391/VB/2 Starý Knín – kNN
od R5 k č.e. 21, mezi Městem Nový
Knín a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín–Podmokly, Děčín 405 02 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.

tegického dokumentu „Program
rozvoje města Nový Knín na období
2019 – 2025“ ze dne 22. 1. 2019, a to
přímou úpravou části dokumentu,
konkrétně aktualizací kapitoly 6
Projektové záměry a kapitoly 7 Zrealizované akce a projekty. Aktualizace strategického dokumentu byla
zaměřena zejména na jeho návrhovou část, tak aby byly záměry v souladu se stávajícími možnostmi města Nový Knín a bylo možné na tyto
žádat o vnější finanční zdroje.

USNESENÍ č. 9 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby
č. IV-12-6025476/1 Nový Knín, Sudovice, kNN pro parc. č. 592/15 mezi
Městem Nový Knín a ČEZ Distribuce
a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín–
Podmokly, Děčín 405 02 a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 13 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo tzv. Kartu záměrů, vytvořenou k dokumentu „Program
rozvoje města Nový Knín na období 2019 – 2025“ ze dne 22. 1. 2019,
ve které jsou zaznamenány pouze
ty záměry, na které bude možné získávat dotační zdroje.

USNESENÍ č. 10 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí Smlouvu o provozování vodního díla pro veřejnou
potřebu mezi Městem Nový Knín
a Vodohospodářskou společností
Dobříš s.r.o. a navrhuje schůzku se
zástupci Vodohospodářské společnosti Dobříš s.r.o. na 20. 5. 2021.

USNESENÍ č. 14 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Vodovod, kanalizace
a ČOV Nový Knín – místní část Libčice – zpracovatel PD“ mezi Městem
Nový Knín a Ing. Václavem Urešem
se sídlem Hlinomazova 670, 261 01
Příbram II a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. 11 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o úvěru č. 0632818169 ze
dne 27. 4. 2020 s Českou spořitelnou,
a.s. a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

USNESENÍ č. 15 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo vydávané tiskoviny
v Novém Kníně.

USNESENÍ č. 12 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo 2. dílčí aktualizaci stra5
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USNESENÍ č. 9 - 54/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Nový Knín
a Obcí Rosovice.

USNESENÍ č. 8 - 54/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku firmy D.A.S. na pojištění
právní ochrany a nesouhlasí s uzavřením smlouvy s firmou D.A.S.

USNESENÍ č. 16 - 20/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
na opravu hřbitovní kaple na hřbitově v Novém Kníně na pozemku
parc. č. st. 232 v k.ú. Nový Knín.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 12. 4. 2021

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta

Usnesení č. 54/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 11. 5. 2021
USNESENÍ č. 5 - 54/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost pana XXXXXX o opravu cesty na pozemku parc. č. 210/1
v k.ú. Sudovice na své vlastní náklady a souhlasí s provedením opravy
za podmínek stanovených Odborem
dopravy Městského úřadu Dobříš
a vyjádřením starosty města.

USNESENÍ č. 1 - 54/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 54/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
výpověď z pracovního poměru pro
nadbytečnost panu XXXXXX k 12. 5.
2021.

USNESENÍ č. 6 - 54/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informaci o dodatcích k závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, financování veřejné
dopravy a o přípravě nových standardů dopravní obslužnosti.

USNESENÍ č. 3 - 54/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost paní XXXXXX o příspěvek
na rekonstrukci podlahy v městském bytě a schvaluje poskytnutí
příspěvku ve výši 7.000,- Kč.
USNESENÍ č. 4 - 54/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost pana XXXXXX o umístění pouťových atrakcí na pouti
v Novém Kníně v roce 2022 a konstatuje, že umístěním pouťových
atrakcí se bude rada města zabývat
až na přelomu roku 2021/2022 dle
aktuální epidemiologické situace.

USNESENÍ č. 7 - 54/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informaci firmy RUMPOLD
s.r.o. o zpětném odběru pneumatik
a autobaterií.
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Usnesení č. 55/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 24. 5. 2021
USNESENÍ č. 1 - 55/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

starostu města zveřejněním těchto
limitů v Novoknínském zpravodaji.
USNESENÍ č. 4 - 55/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku propagace města Nový
Knín v příloze Cesty městy, která
vyjde v červnu v Deníku a schvaluje prezentaci města v rozsahu jedné
celé strany.

USNESENÍ č. 2 - 55/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informace ředitele Základní
školy a Mateřské školy Nový Knín
Mgr. Miloše Krátkého o plánovaných a ukončených akcích a investicích, fungování školského zařízení a o další spolupráci s vedením
města.

USNESENÍ č. 5 - 55/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 424/2 o výměře 2700 m2
v k.ú. Starý Knín.

USNESENÍ č. 3 - 55/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje Limity odpadů pro občany Nového Knína, které mohou odevzdat
ve sběrném dvoře v Novém Kníně
s účinností od 1. 6. 2021 a pověřuje

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 12. 4. 2021
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Koaliční prohlášení ze zasedání zastupitelstva
dne 6. 5. 2021
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané,
vzhledem k formě a skutečnostem, které se udály na zasedání zastupitelstva konaného dne 22. 4. 2021, jsme se my, zastupitelé za Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska a Sdružení nezávislých
kandidátů Tradice a prosperita, pečlivě věnovali vyřčeným skutečnostem a snažili se najít pravdu.
V krátkosti si dovolíme popsat, k čemu vlastně došlo. Zastupitel
Ing. Štěpán Polák obvinil starostu města Petra Chmelíka ze zneužití autorizačního razítka jeho osoby. Důkazem měla být rozdílnost
mezi podpisem na projektové dokumentaci a podpisem, který Ing. Štěpán Polák předložil. Pouze na základě rozdílnosti dvou podpisů chtěl
po zastupitelstvu města, aby starostu okamžitě odvolalo, jinak podá
trestní oznámení, které poškodí pana Kosaře (tj. investora projektu)
částkou 30 mil. Kč. Dále Ing. Štěpán Polák prohlásil, že díky nekvalitně zpracované projektové dokumentaci hrozí jeho firmě žaloba od investora a dodavatelské firmy na 5 mil. Kč. K dané věci poté pan Marek Zach uvedl k členům rady města, cituji: „jde o vaše baráky“, „pak
do toho půjdete majetkama a svejma životama“.
Obvinění se tak dá rozdělit na 4 jednotlivé celky:
1. vypracování projektové dokumentace,
2. rozdílnost podpisů,
3. poškození p. Kosaře částkou 30 mil. Kč,
4.	poškození Ing. Štěpána Poláka díky nekvalitně zpracované projektové dokumentaci.
Díky nátlaku zastupitelů Ing. Radka Hrubého, Ing. Štěpána Poláka,
Martina Provazníka a Marka Zacha, kteří argumentovali údajným
poškozením p. Kosaře, došlo k jednáním, kterým nebyli přítomni občané města. Vnímáme za nutné průběh těchto jednání alespoň
v krátkosti popsat.
•	Na prvním jednání během zasedání zastupitelstva starosta města Petr Chmelík vysvětlil, že jde o jeho podpis, stejně jako ve všech
projektových dokumentacích, které pro Ing. Štěpána Poláka za cca
13 let práce pro něj dělal. Dle jeho tvrzení je tato praxe ve firmě
Ing. Štěpána Poláka se všemi zaměstnanci stejná.
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• N
 a druhém jednání během zasedání zastupitelstva Ing. Štěpán
Polák řekl, že má kromě důkazu o rozdílnosti podpisů ještě knihu
projektů a nahrávku, kterou si při jednání s Petrem Chmelíkem
tajně pořídil. Stejně tak prohlásil, že neexistuje žádná projektová
dokumentace, na které by nebyl jeho podpis, resp. maximálně se
v některých případech může na projektové dokumentaci objevit
jeho oskenovaný „digitální“ podpis. Tuto skutečnost dokonce dvakrát všem potvrdil.
• Na třetím jednání během zasedání zastupitelstva zastupitelé opozice prohlásili, že novým starostou se má stát p. Marek Zach, a následně souhlasili s odročením z původního ultimáta o okamžitém
odvolání starosty na den 26. 4. (tj. 4 dny poté) a trvali na faktickém odvolání starosty na mimořádném zastupitelstvu dne 6.5.
• Na jednání dne 26. 4. Ing. Štěpán Polák přinesl vypracované trestní
oznámení a knihu projektů. Stejně tak na radu svého právního zástupce (právní zástupce byl v budově radnice) pustil pouze necelou
minutu vytrženého tajného záznamu z jednání mezi ním a Petrem
Chmelíkem. Zastupitelé opozice opět trvali na okamžitém odvolání starosty a nakonec posunuli své ultimátum na den 3. 5., s tím, že
neodvolaný starosta znamená podání trestního oznámení.
Zastupitelé za obě koaliční sdružení se opakovaně sešli s většinou členů sdružení, opakovaně si vyslechli pana Kosaře a předložili všem zúčastněným veškeré zjištěné informace. Společně se pak
shodli na tomto prohlášení:
Podle našich názorů jde jednoznačně o osobní spor dvou zastupitelů. Jako takový nemá na jednání zastupitelstva co dělat. Je na dotčených orgánech, aby konaly a obě strany rozsoudily. Obviňování
je v tomto případě nutné doložit trestním oznámením, které dojde
do stádia trestního stíhání. Vzhledem k vyhrocení tohoto osobního
sporu díky zástupcům opozice chceme občany seznámit se zjištěnými skutečnostmi:
Ad 1) Vypracování projektové dokumentace
V tomto bodě věříme starostovi Petru Chmelíkovi i Ing. Štěpánu Polákovi, že projektovou dokumentaci pro p. Kosaře vypracoval Petr Chmelík. Stejně tak jako u drtivé většiny všech dokumentací, které Petr Chmelík pro firmu Ing. Štěpána Poláka za téměř 13 let
vypracovával.
9
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Ad 2) Rozdílnost podpisů
Rozdílnost podpisů je jistá. Zastupitelé se však setkali s několika
desítkami podpisů na různých projektových dokumentacích firmy
Ing. Štěpána Poláka. Je jisté, že jde o mnoho druhů podpisů na několika projektových dokumentacích a velmi pravděpodobně podepsaných různými lidmi. V této skutečnosti Ing. Štěpán Polák opakovaně
nemluvil pravdu. Zjištěná skutečnost praxe je šokující.
Ad 3) Poškození p. Kosaře částkou 30 mil. Kč
Podle informací od p. Kosaře mu nehrozí žádné sankce, i kdyby projektová dokumentace byla falzum. Vydírání p. Marka Zacha
a Ing. Štěpána Poláka, které bylo postavené na údajném poškození
p. Kosaře, se tak nezakládá na pravdě.
Ad 4) Poškození Ing. Štěpána Poláka díky nekvalitně zpracované
projektové dokumentaci
P. Kosař dementoval, že by on jako investor byť jen zvažoval žalobu
na Ing. Štěpána Poláka, stejně tak se vyjádřil o své dodavatelské firmě.
Uvedená skutečnost se nám jeví jako těžko uvěřitelná. Od počátku
jednání jsme Ing. Štěpána Poláka žádali, aby trestní oznámení podal, a nadále na něm trváme.
Považujeme za svou povinnost uvedené skutečnosti správně pojmenovat. Šlo o vydírání, kterého se dopustil jak Ing. Štěpán Polák, tak
p. Marek Zach. Můžeme se jen domnívat, že hlavním důvodem mělo
být rychlé dosazení p. Marka Zacha na pozici starosty města. Ten svůj
záměr deklaruje téměř na každém zastupitelstvu.
Jedním z prvotních důvodů kandidatury Sdružení nezávislých
kandidátů Novoknínska byla snaha o zkvalitnění komunikace mezi
oběma stranami, která již mnoho let vede k omezenému fungování
zastupitelstva a města jako takového. Jednoznačně se distancujeme
od jednání výše uvedených zastupitelů opozice, kteří jednají proti
slušnému chování a dopouští se vydírání a zastrašování.
Doporučujeme zastupitelům Ing. Štěpánu Polákovi a p. Marku Zachovi, aby při tíži uvedených skutečností odstoupili ze zastupitelstva města.
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Komentář ke koaličnímu prohlášení ze zasedání
zastupitelstva dne 6. 5. 2021
Společné prohlášení obou sdružení, prezentované na zasedání zastupitelstva, považujeme za jednu z nejdůležitějších událostí, která se stala od našeho vstupu do komunální politiky. Připravená snaha opozice o svržení starosty zneužitím sporu mezi zastupitelem a starostou je z našeho pohledu neuvěřitelná. Tím spíše, že informace uvedené v prohlášení, tak jak
byly prezentovány, dle našich dodatečných šetření, nebyly pravdivé a nelze pominout ani prvky vydírání a zastrašování. To vše bylo pro nás natolik závažné, že jsme doporučili dvěma opozičním politikům zvážení
rezignace.
Jeden z nejdůležitějších důvodů vzniku Sdružení nezávislých kandidátů
Novoknínska byla snaha o narovnání komunikace mezi vládnoucí stranou
a stranou opoziční. I nadále chceme usilovat o smír a konstruktivní komunikaci napříč názorovým neshodám.
Po většinu doby se však setkáváme se silným tlakem a osobními útoky
na zastupitele celé koalice, včetně trestních oznámení, která lze dnes beztrestně podat téměř na cokoli. Opoziční zastupitelé pronáší mnoho dezinformací a vytváří tak mezi občany svár a polaritu. To vše pak přináší nutnost odrážení zmíněných útoků a vysvětlování dezinformací místo skutečné práce pro město.
Pojďme zanechat svárů a společně spojit své síly pro naše město…
Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska (www.snknk.cz)

Podepsáni zastupitelé za Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska
a Sdružení nezávislých kandidátů Tradice a prosperita
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SDĚLENÍ RADNICE
Pozvánka

LIMITY ODPADŮ PRO OBČANY NOVÉHO KNÍNA
Na základě usnesení Rady města Nový Knín č. 3 – 55/2021 – RM ze dne 24.
5. 2021 byly schváleny Limity odpadů, přebírané ve sběrném dvoře od občanů Nového Knína. Tyto limity jsou platné od 1. 6. 2021.
Kód odpadu

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své
zasedání, které se bude konat ve čtvrtek
dne 17. 6. 2021 od 19.00 hodin v sokolovně
v Novém Kníně.

Rozmístění kontejnerů na bioodpad v červnu 2021
Na základě požadavků občanů budou o víkendu dne 26. – 27. 6. 2021
k dispozici kontejnery na bioodpad na těchto místech:

‣ Sudovice, u hasičské zbrojnice,
‣ Starý Knín, u sádky,
‣ Libčice, na návsi,
‣ spodní a horní Kozí Hory,
‣ Nový Knín, letní kino.
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Kategorie Název odpadu

Limit

170107

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 170106

50 kg/osoba/rok

170504

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem
170503

100 kg/osoba/rok

170604

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601
a 170603

50 kg/osoba/rok

170802

O

Stavební materiál na bázi sádry neuvedený
pod číslem 170801

50 kg/osoba/rok

200307

O

Objemný odpad (např. sedací souprava, židle,
koberce, lina, matrace, zahradní nábytek,
skříně, ….)

200 kg/osoba/rok

130208

N

Jiné motorové, převodové mazací oleje

bez limitu

150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

bez limitu

160133

N

Brzdové kapaliny

bez limitu

160114

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné
látky

bez limitu

200113

N

Rozpouštědla

bez limitu

200114

N

Kyseliny

bez limitu

200127

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

bez limitu

200133

N

Baterie a kumulátory

bez limitu

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

bez limitu

160103

O

Pneumatiky (osobní, motocyklové)

4 ks/domácnost/rok

Elektrospotřebiče, elektronika (kompletní),
v rámci zpětného odběru

bez limitu

Lednice, mrazáky (kompletní), v rámci
zpětného odběru

Volný byt 1+kk
Od 1.7. 2021 bude volný byt o velikosti 1+kk na adrese Sídliště 422, Nový
Knín. Písemné žádosti o tento byt přijímáme v podatelně městského
úřadu do 18. 6. 2021. Na předchozí žádosti o byt nebude brán zřetel.

Provozovatel sběrného dvora, společnost RELMA, je oprávněn převzít v tomto
režimu odpady pouze od trvale žijících obyvatel (s trvalým pobytem v Novém
Kníně zapsaným v dokladu totožnosti). Po vyčerpání limitu je pro odevzdání
výše uvedených odpadů platný ceník sběrného dvora. Při odevzdání jiného,
než výše uvedeného odpadu, je platný ceník sběrného dvora.
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Zapisovatel na zasedání zastupitelstva
Město Nový Knín hledá zapisovatele ke zpracovávání zápisu ze
zasedání zastupitelstva. Jedná se o cca 6 zasedání ročně. Možnost
na dohodu o provedení práce. Nástup možný ihned.

Seznam plánovaných odstávek o přerušení
dodávky elektrické energie
7. 6. 2021, 11:30-14:30hod.
Nový Knín
Libčice
č. p. 40, 41, 42, 44, 47
č. ev. 6

Uzavření pošty Nový Knín
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Složky
Čarodění, aneb čarodějnice ve školní družině
Jak jste jistě zaznamenali, tento pátek prošlo kalendářem magické datum
30. dubna, den, kdy se na hoře Plešivec během filipojakubské noci slétají čarodějnice. Shromažďování a konání společenských akcí je stále omezené, tak jsme se rozhodli, že pro družinové děti uspořádáme překvapení.
S kolegyněmi jsme do tříd dorazily v převlecích.
A nejen to, vymysleli jsme i čarodějnický program. Děti měly splnit 6 úkolů od jednodušších po mírně obtížné.
Prvním úkolem bylo nakreslit čarodějnici, druhý úkol zněl: vymyslete
jméno pro společníka a učně čarodějnice (had, pavouk, kočka, havran). Úkol
číslo tři už se konal na školní zahradě. Protože jsme měli tři družinové skupiny, ,,vařily!“ děti kouzelné lektvary: elixír zdraví, elixír mládí a lektvar
pro dobrý spánek. Trochu obtížnější byl čtvrtý úkol, kdy děti vymýšlely zaklínadlo proti covidu, ale i tento splnily podle svých schopností a fantazie.
Následoval slalom na koštěti, kterým se děti rozcvičily na poslední úkol, kterým byl Hon na čarodějnice. Ačkoliv jsme měla každá tři životy, děti byly nemilosrdné a v mžiku nás pochytaly.
Celou dobu nám přálo počasí a den jsme si užili a příjemně jsme jej oslavili.
Za školní družinu zapsala Jana Zelenková, DiS.

Dne 19. 6. 2021 bude z technických důvodů po dobu nezbytně
nutnou uzavřena provozovna pošty v Novém Kníně.

Příspěvky do Zpravodaje
Vzhledem k personálním změnám na MěÚ Nový Knín prosím
posílejte své příspěvky do Zpravodaje na e-mail:

veronika.duchonova@mestonovyknin.cz
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	Příspěvky občanů

KONANÉ AKCE

Vážení spoluobčané,
PROGRAM:
9:30
11:30

IX. ROČNÍK

SK NOVÝ KNÍN - TJ SOKOL M. HRAŠTICE
MFK DOBŘÍŠ - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

13:30

utkání o 3. místo

15:00

FINÁLE
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

1

921

-202

1

SK NOVÝ KNÍN

1921 - 2021

SK NOVÝ KNÍN

U příleitosti
oslav 100 let
od zaloení
SK Nový Knín
se na hřišti u sokolovny
uskuteční 14. 8. 2021
celodenní nejen fotbalový
maratón. Zveme tímto
0 LET
všechny současné i bývalé
10
členy, fanoušky, podporovatele i širokou veřejnost.
Celodenní program začne
ráno v 9 hod. a bude
zakončen ve večerních hodinách.
Představí se všechna drustva SK Nový Knín s vybranými soupeři.

1921 - 2021

16

jak již je u nás v Novém Kníně zvykem, většina jenom nadává, poukazuje na druhé a neváží si práce ostatních,místo toho, aby si tato většina zametla nejdříve před vlastním prahem a nedržela se hesla: ,,Čím víc másla
na hlavě mám, o to víc se ozývám.”
Vím, že naše škola leckomu leží v žaludku, neustále se na ni poukazuje
a v mnoha případech se lidé vyjadřují dosti nelibě. Dávno jsou pryč ty časy,
kdy naše škola neměla úplně dobrou pověst, i když třeba ne vlastní vinou.
V této pro většinu nelehké a neobvyklé době se ale ukázaly její kvality,
a hlavně kvality všech pedagogů. Věřte, že ani pro ně nebylo a není vůbec
jednoduché předávat své znalosti a informace někomu, kdo o ně třeba vůbec nestojí, nemá potřebnou techniku nebo mu třeba není jenom dostatečně vysvětleno, že i distanční výuka je velmi důležitá a jak je to těžké v situaci, kdy chybí zpětná vazba, kdy chybí kontakt učitel - žák. V mnohých případech je špatná spolupráce nejenom ze strany žáků, ale i rodičů, a to je vůbec
nejsmutnější. Mohu vás ujistit, že ne na všech školách distanční výuka probíhala na takové úrovni jako v naší škole.
Proč ale píšu tento příspěvek? Chci z celého srdce poděkovat především
paní učitelce Zouchové, pánům učitelům Krátkému a Tyrmerovi, kteří skvěle připravili mého syna k přijímacímu řízení na střední školu, dodávali mu
odvahu, zvedali sebevědomí a nejenom jemu, ale i ostatním. Vím, že není
zvykem na všech školách, aby učitelé se žáky sdíleli jejich starosti a pocity.
Ve svém volném čase žáky doučovali a připravovali na přijímačky, protože
bez toho všeho by žáci jen těžko uspěli.
Dále děkuji vedení školy a vůbec celému personálu, že přes nepřízeň, která panovala, nevzdávali ani jeden jediný den. Učili ostošest, uklízeli, zvelebovali, opravovali, vařili aspoň zaměstnancům, aby po odučených hodinách měli nějakou vzpruhu.
Děkuji Vám všem a doufám, že bude už jenom lépe.
A vám, milé děti, přeji trochu s předstihem krásné prázdniny, opatrujte se a doufám, že se v září sejdeme v hojném počtu a s úsměvem na tváři,
i když už zde nebudou moji nejmilejší deváťáci, kterým touto cestou přeji
úspěšné vykročení do nového života.
Věřte, i slzu jsem zamáčkla.
Petra Moravcová
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Zprávičky zaznamenané v roce 1936 z Nového Knína:
•	Dramatický odbor Sokola v Novém Kníně sehrál 7. června Karešovu
„Ryba a host třetí den“. Úloha Vlasty Buriana „Píďalka“, připadla u nás
Jirkovi Petříčkovi. Jest to vlastně stěžejní úloha celého večera, jejímuž
představiteli se na jevišti pusa nezavře. Náš domácí „Burian“ překonal
snad sama sebe a výkon jeho i ostatních byl vysoké úrovně. Četné obecenstvo se rozcházelo uspokojeno.
•	Nejstarší náš občan, obuvnický mistr Ignác Pražský, rozžehnal se
s námi minulý měsíc. Dožil 91 let. Těšil se skoro doposledka skálopevnému zdraví, ač kouřil skorem stále a sklenky piva nebyl nikdy nepřítelem. S ním zemřel jeden z posledních knínských ševců staré generace,
kdy řemeslo to mělo u nás skutečně „zlaté dno“.
•	Projektovaný turistický výlet Spolku rodáků Novoknínských 7. června na Knínsko se sice vydařil, nemohl však býti dodržen program procházky kolem toku Kocáby do Štěchovic pro vydatný déšť v předchozí
noci. Ten, když i ráno pršeti nepřestávalo, odradil také mnohé i již přihlášené přátele kraje; ti však, kdož se zúčastnili, byli odměněni milým
uvítáním sokolským, přátelskou besedou s Knínskými a krásnou romantickou svěží přírodou. Po výborném a vydatném obědě v restauraci
p. Nevařila, vydali jsme se za doprovodu bratří sládka Nešuty a učitele
Vitáska přes Chvojnou a Krámy ke Kocábě, odtud pak přes Velké Lečice
a Senešice do Čísovic. Účastníci byli dobré mysli i zábavy a vzpomínali na ty, kdo zůstali doma, jak mohli stráviti příjemný den vesele a v čistém vzduchu. Naše díky patří knínskému Sokolu za všechnu jeho pozornost a výslužku, sestře náčelnici Čulíkové i bratřím starostovi Klimentovi a Nešutovi za velkou jejich obětavost. Bratru Nešutovi, „finančnímu
ministru“ N. Knína, vděčíme také za povolení k prohlídce a doprovod
jeho nyní – velkým nákladem a pietně – restaurovaným rodinným domem, někdejším sídlem horního úřadu knínského, pamatujícím slavnou dobu zdejších zlatých hor.
•	V naší obci Starý Knín každý rok několikrát udeří blesk. Letos 21. září,
právě o půlnoci, přišla poslední bouřka; mohutná rána probudila spící a v té chvíli kolna a staletá stodola u statku p. Poláčka (dříve Sirotka) stála v plameni. Přikvapivším občanům jen málo podařilo se z hořících budov zachránit, majitel se při tom zle popálil, jen koně a dobytek
uveden v bezpečí z ohrožených stájí. Bylo velkým štěstím, že po blesku
nastavší liják smočil doškové střechy a že i vítr vál do polí. Domácí hasičský sbor nemohl se svým ručním strojem pro vzdálenost od „Sádky“
18
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a pro velké stoupání terénu k požáru nic pořídit a tak v pravý čas zasáhl
sbor novoknínský s motorovou stříkačkou. Podařilo se mu dvěma proudy zachrániti již chytající stáje a požár omeziti. Daleko viditelná zář přivolala několik okolních hasičských sborů, ale už žádný do akce nezasáhl. Z budovy zůstaly popraskané pilíře, shořely veliké zásoby píce a hospodářský inventář. Majitel, u něhož různá neštěstí jsou domovem, byl
jen málo pojištěn, ještě že mu banka „Slavie“ škodu kulantně likvidovala. Díváme-li se od Nového Knína na kulisu, kterou na obzoru tvoří staroknínské objekty, počínaje dvorem se starou tvrzí, korunou dubu, školou, kostelem se „špitálem“, tu nám nyní schází severní její ukončení,
které tvořila shořelá stodola.
Z „Vltavských Proudů“ vylovil J. Filgas

„Megalomanský“ plán rozvoje
Tak máme aktualizovat plán rozvoje města. Nebo také jinými slovy
strategický plán.
Historie jeho nynější verze se začala psát v dubnu 2017, kdy s iniciativou
na jeho vypracování přišli zastupitelé a zastupitelka zvolení za Zlatohorce.
Za vydatné pomoci zaměstnanců a zaměstnankyň MAS Brdy-Vltava zpracovali dotazník, který se stal přílohou Novoknínského zpravodaje1 a který bylo možno vyplnit též elektronicky. Termín pro odevzdání byl do konce května 2017. Osobní setkání s občany bylo plánováno „ještě v první polovině letošního roku“. Cosi se však zadrhlo a z „první poloviny roku“ byl
17. říjen 2017. Na tomto sezení bylo slibováno ještě jedno setkání, zhruba
do čtvrt roku. K tomu však do voleb (říjen 2018) už jaksi nedošlo, a tak se
plán rozvoje města nakonec narychlo schvaloval až po nich.
Plán bychom tedy měli, teď jde o to jej aktualizovat.
Někteří spoluobčané (i zastupitelé) jej kritizují jako megalomanský. Pravdu mají v tom smyslu, že zdaleka ne vše, co je v plánu napsáno, se podaří
uskutečnit. Že budeme moc rádi, pokud se skutečností stane aspoň polovina tam napsaných položek. Na druhou stranu žádná z těch nich není vyloženě nesmyslná.
Zde je vhodné vysvětlit, proč je ten soupis tak obšírný. Krátce proto, že
na to, zda je daná položka zapsána v plánu rozvoje města, se hledí při při1	Vizme https://www.mestonovyknin.cz/modules/file_storage/download.php?file=4c51c6c9%7C1233
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dělování dotací – jedním z kritérií je právě to, zda se daná položka nachází v plánu rozvoje. A protože se příliš neví předem, čeho se budou budoucí dotace týkat, obce se jistí tím, že do plánů zahrnou co nejvíce myslitelných položek.
Tak je ten plán potřeba chápat, i když by nebylo od věci stanovit si priority. To kdyby se v některém roce sešlo několik dotačních titulů a město mělo
jen na některé z nich (je nutná finanční spoluúčast příjemce). Pak si lze představit třeba i odmítnutí výhodné dotace na méně důležitou věc ve prospěch
méně výhodné dotace na důležitější věc.
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Potřebujeme nějaké sociální byty (někteří obyvatelé bývalého staroknínského špitálu se teď musí žel stěhovat mimo město). Nějaký dům s pečovatelskou službou. Domov pro seniory.
A tak by se dalo pokračovat.
Jenže v duchu už slyším hlasy, že je potřeba řešit především mizerný stav
komunikací. Protože nenajdete v Čechách místo, které by na tom bylo
po této stránce tak bídně.

Vezměme si pár příkladů.
Rozhledna na Mikuli? Ne, že bych ji viděl jako hlavní prioritu v rozvoji
města, navíc by bylo nutno získat příslušný pozemek na vrcholu, ale že by
to byl nesmyslný nápad? Sousední Chotilsko (které má oproti Novému Knínu něco přes čtvrtinu obyvatel) má na svém území rozhledny dvě (na Veselém vrchu a na Besedné). Ne, že bychom ji nutně potřebovali, ale nebouřil bych se proti ní.
Ve srovnání s tou rozhlednou bych upřednostňoval spíše opravu sýpky
v areálu křižovnického dvora ve Starém Kníně. Jde o budovu, která sice je
v základní míře zabezpečena proti dalšímu rozpadu, ale nechávat ji nevyužitou v takovémto stavu mi nepřipadá nejšťastnější. A logicky se nabízí využití například pro muzeum. Že už tady jedno máme? Ano, ale nevejde se
do něj zdaleka vše, co by si zasloužilo být přístupno zrakům návštěvníků.
Ostatně připomeneme-li si sousední Chotilsko, i ono má muzea dvě – jedno
v samotném Chotilsku (tam jsou dokonce dvě expozice: střední Vltava a balónové létání), druhé v Prostřední Lhotě (Křižovnický špýchar). Jsem přesvědčen, že i Nový Knín by ta dvě muzea „uživil“ a ten špýchar by si to využití zasloužil.
Nepochybně je potřeba dát do pořádku dosavadní provizorní odstavnou
plochu pro autobusy. A chceme-li vymístit z náměstí Jiřího z Poděbrad celodenní parkování (těch, kdo přijedou do Nového Knína auty a dále do práce pokračují autobusy), potřebujeme záchytné parkoviště, z něhož by šlo
přestupovat na autobusy. Místo vedle oné odstavné plochy se samo nabízí.
S tím, že mimo pracovní dobu může sloužit návštěvníkům Oplocenky. Pokud bude přestup mezi jednotlivými linkami zajištěn na náměstí, u odstavné plochy by opravdu nemusel být kdovíjaký terminál (o jakém se uvažovalo v minulém volebním období); stačila by jedna zastávka ve směru z centra
města na Libčice a druhá opačným směrem.
Určitě by se tam měla dát zapracovat i podpora obnovy areálu u sokolovny, zejména pokud se jej Sokolu podaří majetkově zcelit (tělocvičná jednota,
pokud vím, usiluje o odkoupení dosud soukromé části fotbalového hřiště).
Fotbalové kabiny jsou opravdu v tristním stavu.

K čemuž je ale potřebné dodat přinejmenším dvě věci. Především mám
pocit, že to lamentování je trochu nadsazené. Ne že bychom mohli být
na naše cestičky a chodníčky hrdí, místy je to opravdu bída, ale opakování
mantry, že nikde jinde na tom nejsou s chodníky tak zle, mi poněkud připomíná pořekadlo, že stokrát opakovaná ne zcela přesná informace se stává pravdou. Jako protipříklad bych uvedl hned sousední Malou Hraštici.
Půjdete-li touto vsí po silnici od Nového Knína na nádraží, schválně: s kolika metry chodníků se při svém putování setkáte? A zkusili jste někdy jít
po cestě ze severního konce návsi ve Velké Hraštici k pekárně v Malé Hraštici? Nevím, jak teď, ale ještě před rokem to byla opravdu „lahůdka“.
A pak (nejen) toto město potřebuje nejen opravené cesty a chodníky. Čekat s ostatními věcmi na to, až budou cesty v pořádku, nelze. Protože opravy
cest jsou nikdy nekončící záležitostí. Jednu cestu opravíme a jiná se někde
„vysype“. K tomu podotkněme, že tam, kde je potřeba nějaké nové řešení (například nový chodník či uspořádání nástupišť na náměstí), se úřední šiml
projevuje jako herka, která by Velkou Pardubickou vyhrála jedině v případě, že by proti ní byli nasazeni šneci, a to pokud možno chromí. (A jsou i jiné
překážky: například v ulici Na Potůčku ČEZ – už dlouho – slibuje položit vedení do země, tudíž stávající „tankodrom“ nemá smysl teď opravovat.)
Každopádně štěstí přeje těm, kdo mají vize a zároveň vědí, jak ony vize naplňovat. Například Dolní Břežany byly ještě kolem roku 2000 víceméně vesnicí „na odpis“. Kvůli sousedství Prahy tam byl tlak na novou výstavbu a přitom v obci nebyla prakticky žádná infrastruktura. V roce 2004 se starostou
stal (tehdy 41letý) Věslav Michalík. Od té doby se obec proměnila v míře nebývalé. Podařilo se vybudovat nové hlavní náměstí, základní i mateřskou
školu, u nich architektonicky pozoruhodnou sportovní halu, do obce si našla cestu i Akademie věd ČR a v Dolních Břežanech vybudovala dvě laserová centra – ELI Beamlines, zaměřené na základní výzkum (součástí vybavení je i nyní nejvýkonnější laser na světě), a HiLASE, zaměřené na aplikovaný výzkum, konkrétně laserovou techniku. (Zde ovšem pomohlo i to, že
pan Michalík byl dříve vědeckým pracovníkem a v Akademii věd měl kontakty.) Nechybí ani nový hřbitov (dříve byla obec odkázána na pohřebiště
tuším v nedalekých Zlatníkách), rovněž zajímavě řešený (myslím, že získal
i nějakou cenu od České komory architektů). Sídlí zde i soukromé gymnázi-
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um Da Vinci. Nyní mají Dolní Břežany kolem 4500 obyvatel. Městem se oficiálně nestaly pouze proto, že o to dosud nepožádaly; po urbanistické stránce
– a rovněž po stránce vybavení – jím totiž už zcela jednoznačně jsou.
Lze předpokládat, že Dolní Břežany by rostly i v případě, že by v jejich čele
stál někdo jiný – v sousedství Prahy by bylo marné tomu bránit. Podstatné
ale je, že se podařilo rozvoj obce usměrnit a tak jí vtisknout zajímavou tvář.
Vynikne to zejména v porovnání s nedalekou Jesenicí, která od roku 2015
městem už oficiálně je a jejíž počet obyvatel právě nyní dosahuje deseti tisíc. Nějaký ústřední městský prostor však tam nenajdete, výstavba probíhá
živelně (inu, „hlavně žádný regulační plán, omezovalo by to stavebníky“),
prostě sídlo, kterému dát v budoucnosti nějakou fazónu nebude jednoduché.
Nemáme potenciál Dolních Břežan. A bohužel nemáme v čele města (ale
ani mezi opozičními zastupiteli) vizionáře typu Věslava Michalíka.
Možná je to ale výzva pro lidi z nastupujících generací: zajímat se o dění
ve městě. Máte-li organizační schopnosti (ty zrovna mně zcela chybějí, jen
o některých věcech dokážu něco napsat) a vize, kandidujte v příštích volbách. Třeba kvůli tomu založte nové sdružení nezávislých kandidátů. Začít
se připravovat je možné hned teď, do voleb zbývá jen něco přes rok.
Je to naše společné město a všichni jsme tak či onak odpovědní za to, kterým směrem půjde. V neposlední řadě i v tom směru, zda jednotlivé strany
budou navzájem soutěžit vizemi dalšího rozvoje a urbanistickými studiemi,
nebo podáváním trestních oznámení na konkurenty.
Miloš Hlávka

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města Nový Knín, tedy
hlavně starostovi, místostarostovi a radním, ale také zastupitelům, a to hlavně těm koaličním, ale nejen jim, za skvěle provedené veřejné jednání zastupitelstva v novoknínské sokolovně 6.
5. 2021. Férový přístup ke všem, zvládnutí komunikace s občany
a celkově profesionální a hlavně čestné jednání, tak by to mělo
vypadat. Ještě jednou děkuji, všude vás budu dávat za příklad.
Ba ne, kecám, bylo to ostudné.
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Jubilanti měsíce
V červnu slaví významné jubileum paní Růžena Kaucká a paní Antonie Zamrazilová. Neuvěřitelné narozeniny oslaví paní Miloslava
Smělá. Kulatiny mají paní Jiřina Horová a paní Jana Reisserová.
Oslavovat budou i paní Zdeňka Hejnová, paní Ivanka Pospíšilová
a pan Stanislav Foukner. Všem našim jubilantům přejeme pevné
zdraví a radost z příštích dnů.

INZERCE

RESTAURACE
„ U LÁDI“
Prostřední Lhota
OTEVŘENO 12:00 – 20:00

Vzpomínáme

ZAHRÁDKA
Čepovaná PLZEŇ
Minutková
kuchyně

Dne 1. června si připomeneme již 10. výročí úmrtí
pana Antonína Dolejše z Nového Knína. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou spolu
s námi.
Děkují manželka a syn Toník s rodinou.

tel.: 736 777 069

Milan Brejcha

Ráda bych touto cestou poděkovala hasičům z Nového Knína,
kteří mi obětavě pomohli při odčerpání vody ze sklepa.
Děkuji Věra Kramatová
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Květen 2021

Nabídka
pracovních míst
„Vyrábíme poctivé
mléčné produkty
v BIO kvalitě”
Technolog pasterace mléka

Operátor mlékárenské výroby

Náplň práce: pasterace mléka, spolupráce na řízení
výroby jogurtů, sýrů a dalších mléčných výrobků
Nabízíme:
• od 25 000 Kč hrubého
• zaměstnanecké slevy na výrobky
• práci v příjemném malém kolektivu
• smysluplnou práci, která potěší
• pevnou pracovní dobu v jednosměnném provozu,
zač. pracovní doby od 7h
• kompletní zaškolení potřebné pro výkon práce

Náplň práce: balení produktů do spotřebitelských
obalů, výroba mléčných produktů (jogurty, jogurtové
koktejly, tvarohové produkty, sýry, ...)
Nabízíme:
• od 18 000 Kč hrubého
• zaměstnanecké slevy na výrobky
• práci v příjemném malém kolektivu
• smysluplnou práci
• pevnou pracovní dobu v jednosměnném provozu,
zač. pracovní doby od 7h
• kompletní zaškolení potřebné pro výkon práce

Typ úvazku: celý úvazek

Typ úvazku: celý úvazek, částečný úvazek, brigáda

Místo výkonu práce: Nový Knín 153, 262 03
V případě zájmu kontaktujte prosím paní Kosařovou
tel.: 775 796 071, e-mail: kosarova@biovavrinec.info

Místo výkonu práce: Nový Knín 153, 262 03
V případě zájmu kontaktujte prosím paní Kosařovou
tel.: 775 796 071, e-mail: kosarova@biovavrinec.info

Prodejce na farmářských trzích

Otevření obchůdku

Typ úvazku: brigádník

Náplň práce: příprava stánku na prodej, prodej
na farmářských trzích v Praze, soupis vráceného
zboží, vyúčtování trhu
Nabízíme:
• výdělek od 120 Kč/h
• práce v Praze
• zaškolení
• zaměstnanecké slevy na výrobky
• práci v příjemném kolektivu
• smysluplnou práci, která potěší každého,
kdo rád vidí dobré výsledky své práce

Od 2. 6. 2021 otevíráme náš obchůdek na farmě.
Nakoupit si u nás můžete farmářské a smetanové
jogurty, jogurtové a probiotické nápoje, kefír,
zakysané podmáslí, tvaroh a tvarohové produkty,
čerstvé a pařené sýry, i sýry zrající.
Budeme se na Vás těšit v Novém Kníně 153.
Otevírací doba: Po, St, Pá: 15 – 17 hod, So: 9 – 12 hod.
Více informací na našich webových stránkách
www.biovavrinec.info.

Místo výkonu práce: Praha
V případě zájmu kontaktujte prosím pana Starého
tel.: 608 135 853, email: stary@biovavrinec.info
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Zprávy ze zasedání 
	zastupitelstva obce
Zápis Zastupitelstva obce Chotilsko
konaného dne 10. 5. 2021

Zastupitelstvo usnesením schválilo
duje připravit smlouvu o proná•	Rozpočtové opatření č. 3/21 dle
jmu obecního majetku (smlouva
předložené tabulky. Celková výše
na dobu neurčitou s výpovědní
příjmů je 15.841,5 tis Kč (navýšelhůtou 6 měsíců, nájem ve výši
no o 45,0 tis. Kč) a celková výše
3.000,- Kč za jeden měsíc, spovýdajů je 17.970,9 tis. Kč (navýšelupodílnictví
obce
Chotilsko
no o 351,5 tis. Kč).
na rekonstrukci střechy a komí•	V souladu s vyhlášeným záměnu do maximální výše 200.000,rem o pronájmu obecního maKč, pronájem i přilehlé travnaté
jetku č. 2/2019, ze dne 20.03.2019
plochy).
(schváleno unesením ZO č. 67/19,
dne 25.03.2019) vybralo jako nej- •	Kupní smlouvu 1/2021 v předloženém znění a pověřuje starostvhodnější nabídku od společku obce jejím podpisem.
nosti Perníčky ze mlýna s.r.o., se
plovoucího
zařízesídlem Korunní 2569/108, Pra- •	Umístění
ní (molo) k.ú. Prostřední Lhota,
ha 10. Do příštího zasedání požaI
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nových správcem lesa (Křižovnické lesy s.r.o.).
•	Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR
v předloženém znění a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
•	Do rozpočtu obce Chotilsko dotaci od SZIF, z Programu rozvoje
venkova ČR, na Vybavení JPO VZáborná Lhota a Prostřední Lhota ve výši 123.106,- Kč.
•	Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR
v předloženém znění a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
•	Do rozpočtu obce Chotilsko dotaci od SZIF, z Programu rozvoje
venkova ČR, na Rekonstrukce naučné stezky Zlaté psí hory ve výši
190.208,- Kč.

parc. č. 1498, LB,ř.km 112,25 – lokalita Smilovice, evidované pod
č. Povodí Vltavy s.p. S-1506.
•	Vyhlášení záměru o pronájmu
obecního majetku – část pozemku parc. č. 722/28, k.ú. Prostřední
Lhota.
•	Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6028313 -1 pro
kabelové vedení NN 0,4 Kv, k.ú.
Prostřední Lhota a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
•	Dodatek č. 3 o smlouvě o dílo
a o udělení licence k dílu ze dne
08.08.2016 a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
•	Samovýrobu dřeva z obecního
lesa na pozemku parc. č. 595,k.ú.
Záborná Lhota, za podmínek sta-

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
vlastnictví.
•	Vydání OZV k regulaci hluku v určitých dnech. Obec Cho- •	Prodloužení termínu ukončení
díla a zahájení přejímky díla nad
tilsko má v současné době plattermín stanoveným dodatkem č.
nou vyhlášku 1/2017 o nočním
1 ke smlouvě o dílo.
klidu, která je v tomto směru
•	Nabídku na možnost konání kuldostačující.
turní akce - produkce letního pu•	Prodej pozemku parc. č. 42/26
tovního kina v obci Chotilsko.
k.ú. Prostřední Lhota ze svého
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	Vesnice se rozbíhá …
... a nejen u nás při Běhu na rozhlednu Veselý vrch! Naši běžci se účastní
závodů i jinde, a ne ledajakých. Tak třeba Bára Špačková a Josef Kožíšek
běhají Gladiátor Race – což je těžký překážkový závod, kde se běží někdy
velmi náročným terénem a plní se různé, mnohdy zajímavé, ale hodně těžké úkoly. Za nesplnění úkolu se dělají trestné náročné cviky. Je potřeba mít
vytrvalost, sílu a hbitost.
Dalším z běhajících a reprezentujících naši vesnici je Jiří Šťástka, který se
nadchl pro běhy do kopců. Tady je potřeba hlavně výborná fyzička a výbušná síla. A oboje Jirka má, a tak v kopcích se mu daří a závodů do kopců se
nadšeně účastní (i když nejen do kopců, běhá i jiné závody).
A Radek Jarkuliš nás reprezentuje
v závodech Brdského běžeckého poháru. Radek má rád všechny běhy,
rovinaté i kopcovité. A pokaždé má
na tváři úsměv, běhání i závody ho
prostě baví, je to na něm vidět. A jak
sám říká: Je důležité se zúčastnit.
A já jsem za to ráda. Že nás běhá
čím dál více. A to je dobře. Poznáme
při tom nové lidi, nové kamarády,
přijdeme na jiné myšlenky, odreagujeme se od všedních starostí. A vůbec není důležité stát „na bedně“
(stupních vítězů), protože běžet závod, z něhož máme krásný pocit, to
stojí za to samo o sobě!
-Libuše Vlachynská-

III
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	DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO, aneb
hlavu vzhůru!
Je to již sedm let, kdy jsme na Mokrsku uspořádali první ročník happeningu DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO. Hlavním záměrem akce bylo vyjádřit přesvědčení, že mnohem důležitější než případný profit plynoucí z poměrně komplikované těžby zlata, je kvalita životního prostředí, ve kterém žijeme.
Jsme rádi, že se omezení plynoucí z pandemie covid-19 začínají rozvolňovat, a všichni věříme, že se náš život brzy vrátí do normálu. Těšíme se na to, že
se budeme moci opět potkávat na různých kulturních či sportovních akcích,
tak jako dříve.
Příprava setkání DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO vyžaduje přípravu poměrně dlouho dopředu. A i když bychom teoreticky mohli při dodržování předepsaných hygienických podmínek venkovní akci v těchto dnech uspořádat, organizačně bychom už nestihli zajistit vše potřebné. Proto jsme se rozhodli letošní ročník vynechat a energii věnovat přípravě setkání v příštím roce.
Ing. Jiří Bendl
Předseda Spolku Veselý vrch

	Nádoba na použité tonerové
kazety a inkoustové náplně
Ve vstupních prostorách Obecního úřadu v Chotilsku
je občanům zdarma k dispozici papírový box na použité tonery a inkoustové náplně. Přístup k němu je
v pracovní dny, kromě čtvrtka, stejně jako k nádobě
na použité baterie a drobný elektroodpad.
Vytříděné použité tonery budou renovovány a použije se celé vnější plastové tělo. Znovu se tak ke stejnému účelu využije v průměru 637 gramů plastů, které
se nemusí znovu vyrábět.
Službu zajišťuje Asociace renovátorů tonerů, z.s. Více
informací na www.spravnytoner.cz
-OÚ-
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	Pro všechny děti! Dětská
olympiáda i letos bude
a můžete se na ni těšit!
Na sobotu 17. července připravujeme další ročník již tradiční Dětské olympiády. Na fotbalovém hřišti v Prostřední Lhotě bude sobotní
odpoledne vyhrazeno všem dětem,
které si přijdou zasoutěžit v pěti disciplínách – skákání v pytli, přenášení pingpongového míčku na lžíci,
slalom mezi tyčkami, hod míčkem
a běh. Jako vždy, každé dítě bude
odměněno, a my víme proč: děti
mají motivaci, a přece není důležité
vyhrát, ale sportovat a hýbat se.
Proto všechny děti zveme! A samozřejmě také rodiče, babičky a dědečky, aby přišli povzbudit.

	Regent pivní běh – povyražení
pro dospělé
Po Dětské olympiádě přivítáme v sobotu 17. července na fotbalovém
hřišti v Prostřední Lhotě odvážlivce z řad žen i mužů, kteří si troufnou na Regent pivní běh. Je to spojení běhu s pitím piva. Jedno kolo
po obvodu hřiště, nato vypít jedno
pivo (ženy malé), následuje druhé
kolo na hřišti a druhé pivo …. A pak
se žbluňkajícím pivním rybníkem
v břiše hurá do cíle! Soutěží se v kategorii muži, ženy, smíšené dvojice
V
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a veteráni (nad 60 let). Tady vůbec není důležité umět rychle běhat, to se to
pivo potom hodně špatně pije, ale spíše najít kompromis mezi obojím: Zvítězit může i ten, komu to neběhá, ale zato má v hrdle splav ☺. A tak - kdo
se zúčastní? Kdo zkusí? (Já určitě, ale nemám žádnou šanci).

	Květen ve znamení výjezdů…
Protentokrát se ve svém článku zaměřím především na výjezdovou
činnost, neboť od minulého článku se naše výjezdová jednotka
takzvaně „nezastavila“.
Bohužel však musím ve svém úvodu ještě jednou vzpomenout na dlouholetého člena našeho sboru pana Václava Dragouna staršího z Křeničné,
kterého jsme dne 11. května v Dobříši vyprovodili na jeho poslední cestě.
Václave, nikdy nezapomeneme!
Pojďme však na avizovanou výjezdovou činnost a začněme hned
u našeho 5. letošního výjezdu:
Dne 26. dubna v 13:39 byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár plastového kontejneru v chatové osadě „V Ráji“ patřící k obci Čím. Jednotka byla
na místě události za 10 minut od vyhlášení poplachu. Hašení probíhalo pomocí vysokotlakého proudu a požár byl uhašen ještě před příjezdem HZS.
Dne 1. května ve 22:30 byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár nízké budovy v obci Korkyně. Jednotka
byla na místě za 8 minut od vyhlášení poplachu. Na místě hořely dvě
dřevěno-plechové buňky „napěchované“ zahradní technikou. Požár
(velmi dobře viditelný až ze silnice z Besedné) se rychle šířil na přilehlou budovu. Ihned byly nasazeny
dva C proudy a celý zásah probíhal
v dýchací technice. Požár byl lokalizován přibližně za půl hodiny, kdy
bylo nutné následně konstrukci rozebírat a dohašovat skrytá ohniska.
Požár byl zcela zlikvidován pár minut po půlnoci. Na místě jsme spoluVI
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pracovali s JSDH Nový Knín a HZS Dobříš, kdy se všechny uvedené jednotky dostavily přesně v pořadí, tak jak je nastaveno v poplachovém plánu
HZS Středočeského kraje. V této souvislosti bych rád ještě poznamenal, že
se jednalo také o první výjezd našeho nového dopravního automobilu VW
Transporter, který tak prožil svůj „křest ohněm“.
Dne 4. května v 13:30 byl naší jednotce vyhlášen poplach na technickou
pomoc – odstranění spadlého stromu, bránícího provozu na silnici mezi
obcí Chotilsko a Prostřední Lhotou. V tomto případě pak naše jednotka vyjížděla pouze s novým vozidlem, které je vybaveno právě pro tento typ
technických zásahů (druhá motorová pila).
Dne 5. května v 19:08 byl naší jednotce v jedné minutě vyhlášen „dvojitý poplach“ na technickou pomoc – odstranění spadlých stromů. Následně se ukázalo, že se jedná o jeden a ten samý strom, který spadl na telefonní dráty a hrozil pádem na silnici (mezi osadou Lipí ve směru na Hněvšín).
Strom byl odstraněn pomocí motorové pily. Jedno družstvo následně ještě s dopravním automobilem projelo přilehlé okolí, zda se nikde nenachází
jiný strom, což se naštěstí nepotvrdilo.
Dne 9. května ve 12:55 byla naše jednotka krátce před 13. hodinou vyslána k hotelu Hladina (Nebřich/Neveklov, okres BN) u Živohošťského
mostu k potápějící se lodi. Naše jednotka přijela na ohlašovatelem udané místo události jako první - bohužel po potápějící lodi nebylo nikde ani
památky. Proběhla tedy nejen další komunikace s ohlašovatelem, ale samozřejmě i průzkum přilehlého břehu v délce cca 500 metrů. Po příjezdu
člunu jednotky Sedlčany a po další komunikaci s oznamovatelem byla nakonec upřesněna poloha potápějícího se motorového člunu v katastru
obce Čím-Malčany, kam se na pokyn
velitele naše jednotka přemístila,
aby pomohla vyčerpat kalovým čerpadlem vodu z lodi. Následně byly
provizorně ucpány otvory v lodi,
kudy docházelo k opětovnému zaplavování lodi, a loď byla ve vleku
za člunem poříčního oddělení Policie ČR odtažena k přehradě, kde
byla vytažena na břeh. Na místě
spolupráce s JSDH Neveklov (+člun),
HZS Jílové u Prahy, HZS Sedlčany
(+člun), PČR.
VII
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Rád bych se ještě zastavil u této poslední události, a to zejména s ohledem
na „bídné“ ohlášení místa události, kdy oznamovatelem byla udána zcela
jiná poloha, než kde se ve skutečnosti potápějící se loď nacházela. Při ohlašování každé události je správné/přesné udání polohy asi nejdůležitějším
prvkem, jak můžete jednotkám IZS pomoci. Ve městech/obcích je orientace
poměrně jednoduchá (například systém číslování stožárů veřejného osvětlení, ale i dopravních tabulí, čísel domů, názvů ulic atd.). V tomto případě,
kdy se objekt nacházel na hladině vodní nádrže, může být sice orientace
ohlašovatele horší, vždy je však dobré sdělit operátorovi, co nejvíce údajů
– bodů/prvků, které lze v okolí vidět – zde konkrétně:
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Tématická výstava pana Jiřího Bendla
KŮŇ NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE

•	Kilometrovníky vodního toku (takřka naproti se nachází 100. km vodního toku) a z nich případně vyplývající orientaci, kam směřuje proud
toku a o jaký břeh se jedná (pravý versus levý)
• Polohu mostu (po pravé ruce vidím ve vzdálenosti cca 1 km most)
• Rekreační objekt v blízkosti (chata IGRA)
• Vysílače, mola, ale ve volné přírodě se může jednat například o památné stromy, náboženské stavby, legální (=registrované skládky odpadů) atd.
Závěrem mi dovolte všem pravidelným čtenářům popřát krásné a pokud
možno klidné pozdně jarní dny.
-Martin Brodský -

Poděkování za zvelebení návsi
Obecní úřad v Chotilsku si velice váží a chtěl by prostřednictvím následujících řádků poděkovat Báře Horákové ze Záborné Lhoty za perfektní osázení a údržbu záhonů a betonových truhlíků před budovou úřadu a na veřejném prostranství před ním.
Díky jejímu času a práci, který věnovala bezplatně pro zkrášlení tváře obce, je vzhled Chotilska o dost příjemnější a voňavější.
Děkujeme.
-oú-
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7)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž. sítě – I. W.
8)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž. sítě – M. Č.
9)	Žádost o odprodej pozemku parc. č. 25/2 v k.ú. Mokrovraty
10)	Směnná smlouva mezi Obcí Mokrovraty a Maverick services s.r.o.
11)	Žádost o odpuštění nájemného
12)	Dohoda o poskytnutí dotace
13) Různé
Usnesení č. 3-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje účetní závěrku obce 2020 včetně výsledku hospodaření za rok 2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 26/2021 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty, konaného
dne 3. 5. 2021 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatele p. Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavlínu Hejrovou a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 4-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty projednalo a schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Mokrovraty za rok 2020 spolu se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 s vyjádřením bez
výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje účetní závěrku MŠ a ZŠ Mokrovraty za rok 2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009833/
SoBS VB/025, ke stavbě IE-12-6009833-Pouště kNN od PB_2108 k R7, R8 mezi
Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 2-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 3. 5. 2021 takto:
1)	Účetní závěrka za rok 2020 včetně výsledku hospodaření
2)	Zpráva o výsledku hospodaření obce a Závěrečný účet 2020
3)	Účetní závěrka ZŠ a MŠ Mokrovraty za rok 2020
4)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda
o umístění stavby
5)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž. sítě – B. V.
6)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž. sítě –P. F.

Usnesení č. 7-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-126009833/SoBS VB/027 ke stavbě IE-12-6009833-Pouště kNN od PB_2108 k R7,
R8 mezi Obcí Mokrovraty a V.B. a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Dě-

I
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čín IV-Podmokly, Teplická 874/8, který je zastoupen na základě plné moci
firmou ENGIE Services, a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12-Kamýk.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 12-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a společností Maverick services s.r.o., Revoluční 655/1, Staré
Město, 110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 8-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-126009833/SoBS VB/015 ke stavbě IE-12-6009833-Pouště kNN od PB_2108 k R7,
R8 mezi Obcí Mokrovraty a F.P. a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, který je zastoupen na základě plné moci
firmou ENGIE Services, a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12-Kamýk.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 13-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje prominutí dluhu A. Č. na nájemném v „Restauraci u Josefa“ od 12. 4. 2021 z důvodu platných mimořádných opatření a dále prominutí dluhu na nájemném po dobu trvání opravy havarijního stavu elektroinstalace.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 9-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-126009833/SoBS VB/028 ke stavbě IE-12-6009833-Pouště kNN od PB_2108 k R7,
R8 mezi Obcí Mokrovraty a W.I. a W.M. a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, který je zastoupen na základě plné
moci firmou ENGIE Services, a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12-Kamýk.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 14-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, registrační číslo žádosti
20/007/19210/120/069/004417 mezi Státním zemědělským intervenčním
fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha-Nová Město a Obcí Mokrovraty
a schvaluje přijetí dotace a spolufinancování akce „Modernizace sborovny
ZŠ_Mokrovraty“.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 10-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-126009833/SoBS VB/026 ke stavbě IE-12-6009833-Pouště kNN od PB_2108 k R7,
R8 mezi Obcí Mokrovraty a Č. M. a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, který je zastoupen na základě plné moci
firmou ENGIE Services, a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 12-Kamýk.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Stanislava Ecklová
starostka obce

Usnesení č. 11-26/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr prodeje pozemku parc.
č. 25/2 v obci a k.ú. Mokrovraty o výměře 152 m 2.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

III

Nový Územní plán Mokrovraty a jeho
veřejné projednání
V současné době probíhá pořizování nového Územního plánu
Mokrovraty, který by měl nahradit stávající platný územní plán z roku
1996 a jeho čtyři pozdější změny z let 1998 2005. Aktuálně je tento
proces ve fázi veřejného projednání, které se uskuteční dne 30. 06.
2021 od 16 hodin v prostoru restaurace U Josefa na adrese Mokrovraty
č. p. 142, 262 03 Nový Knín. Vzhledem k aktuální epidemické situaci
doporučujeme využít zejména individuální telefonické a e-mailové
IV
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konzultace a důkladně zvážit nezbytnost osobní přítomnosti
na veřejném projednání. Jak probíhá proces pořizování územního
plánu, co čekat od samotného veřejného projednání a jak se může
do procesu každý zapojit, je shrnuto v následujícím textu.
Co je to vlastně územní plán?
Územní plán je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího
rozvoje. Vždy se zpracovává pro celé správní území dané obce, přičemž
jeho pořízení není pro obec ze zákona povinné. Bez územního plánu však
například nelze v obci vymezit plochy pro novou výstavbu (tzv. zastavitelné plochy).
Vydaný územní plán je výsledkem složitého procesu, do kterého vstupuje
řada subjektů. Podoba územního plánu nezávisí pouze na představách zastupitelstva obce a jejích obyvatel, ale musí být v souladu s platnými právními předpisy, s cíli a úkoly územního plánování dle stavebního zákona,
s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje atd. Veřejné zájmy chráněné zvláštními právními předpisy jsou hájeny ze strany dotčených orgánů, které se výrazně podílejí na tvorbě územního plánu, neboť jimi vydaná stanoviska musí být
respektována.
Územní plán určuje rozvoj obce na několik příštích let až desetiletí. Je závazným dokumentem pro rozhodování o změnách v území, včetně povolování umístění staveb. Měl by proto zajímat každého obyvatele a vlastníka
pozemků na území obce. Každý potencionální stavebník by si měl zjistit, jakým způsobem je jeho zájmové území v územním plánu obce řešené a jaké
regulační podmínky se na ně vztahují. V opačném případě se dotyčný vystavuje riziku, že svůj pozemek nebude moci využít k zamýšlenému záměru.
Jak s územním plánem jednoduše pracovat?
Územní plán obsahuje textovou a grafickou část, které jsou svým obsahem vzájemně provázané. Z grafické části je nejdůležitější hlavní výkres,
ve kterém je patrné členění území na plochy s rozdílným způsobem využití, jako například bydlení, rekreace, občanská vybavenost, výroba a jiné,
a to včetně časového rozlišení (zda se jedná o plochy stabilizované, plochy
změn či plochy územních rezerv).
V textové části je nejdůležitější kapitola „F“ se stanovením podmínek pro
využití jednotlivých ploch s přímou vazbou na údaje z hlavního výkresu.
Každý zde najde charakteristiku dané plochy a konkrétní podmínky prostorového uspořádání. Územní plán také může vymezit plochy, u kterých je
podmínkou jejich využití předchozí zpracování územní studie či uzavření
dohody o parcelaci.
V
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Proč je potřeba pořídit nový Územní plán Mokrovraty?
Obec Mokrovraty má nyní platnou územně plánovací dokumentaci – Územní plán sídelního útvaru Mokrovraty (1996) a jeho čtyři změny
(1998, 2002, 2003, 2005). Stávající územní plán neodpovídá současným potřebám území, požadavkům platné legislativy, potřebám správních orgánů, ani není přehledný pro veřejnost (není zpracován v elektronické podobě a výkresy jsou provedeny pouze ruční kresbou nad neaktuální katastrální mapou). Navíc podle § 188 stavebního zákona pozbude stávající
územní plán ke dni 01.01.2023 platnost. Do té doby je potřeba vydat nový
územní plán. V opačném případě se po tomto datu bude území a rozhodování v něm chovat tak, jako kdyby žádný územní plán neexistoval.
Dosavadní postup pořizování nového územního plánu
Celý dosavadní postup projednání návrhu nového územního plánu lze nalézt v textové části odůvodnění, která je aktuálně vyvěšena na úřední desce. Pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Mokrovraty dne 02.11.2016. Obec tedy v tomto procesu představuje roli „objednatele“. „Pořizovatelem“, který zjednodušeně řečeno řídí proces v souladu
s právními předpisy, je dle zákona Městský úřad Dobříš, odbor výstavby
a životního prostředí. Třetí důležitou postavou je „zpracovatel“, tedy obcí
vybraný architekt, který zpracovává návrh územního plánu a upravuje jej
dle příslušných pokynů. Tím je Ing. arch. František Pospíšil, PhD.
V listopadu roku 2017 byl zveřejněn návrh zadání územního plánu,
ke kterému mohl každý uplatnit připomínky. Dne 20.12.2017 zastupitelstvo
obce schválilo zadání územního plánu, které se tak stalo závazným. Na základě zadání zpracovatel vyhotovil návrh nového územního plánu, který
byl v lednu a únoru 2020 zveřejněn a každý k němu mohl podat připomínky. Celkem bylo uplatněno 14 připomínek, jejichž vyhodnocení je uvedeno
v odůvodnění návrhu územního plánu. Zároveň byl návrh ve společném
jednání projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem. Na základě výsledků projednání byl návrh nového územního plánu
upraven a je nyní předkládán k veřejnému projednání ve smyslu § 52 stavebního zákona.
Práva a povinnosti veřejnosti při veřejném projednání
Veřejné projednání návrhu nového územního plánu s odborným výkladem zpracovatele dokumentace se uskuteční dne 30. 06. 2021 v 16:00
hodin v prostoru restaurace U Josefa na adrese Mokrovraty č. p. 142, 262 03
Nový Knín. Toto datum je velmi důležité zejména proto, že se od něj odvíjí
lhůta pro podávání námitek a připomínek.
Hlavní rozdíl mezi připomínkou a námitkou je ten, že zatímco připomínku může podat kdokoliv k čemukoliv, námitku může podat pouze vlastVI
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ník pozemku či stavby dotčené řešením územního plánu, zástupce veřejnosti a oprávněný investor (zapsaný v seznamu krajského úřadu). Z procesního hlediska o námitkách následně rozhodne zastupitelstvo obce,
zatímco připomínky slouží zejména jako podklad, kterým je pořizovatel
a zastupitelstvo obce povinno se zabývat a vyhodnotit je. Lze tedy říct, že
námitka má poněkud vyšší váhu, a také proto má více povinných náležitostí než připomínka. Podané připomínky musí splňovat náležitosti dle §
37 odst. 2 správního řádu: z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci
se týká a co se navrhuje. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Podané námitky musí
kromě uvedených obecných náležitostí povinně obsahovat navíc údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, vymezení území dotčeného námitkou a odůvodnění námitky. Doporučujeme pro případ potřeby za účelem zrychlení a zjednodušení komunikace uvést telefonní číslo či e-mailovou adresu.
Připomínky a námitky je možné uplatnit do 7 dnů od veřejného projednání, tedy nejpozději do 07.07.2021. Důležité také je, že se uplatňují výhradně písemně, a to u pořizovatele: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby
a životního prostředí, oddělení výstavby, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, IDDS: pnxbx8u. K později uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží!
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ní plány“. Do papírové podoby je možné nahlédnout v úředních hodinách
na OÚ Mokrovraty či na MěÚ Dobříš, odboru výstavby a životního prostředí (v 1. patře budovy č. p. 1602 nad Penny marketem).
Jaký bude další postup po veřejném projednání?
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy a preference obce návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve
je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů uplatnily stanoviska.
Dále mohou nastat 4 varianty postupu v závislosti na tom, jaké úpravy návrhu územního plánu je potřeba po veřejném jednání provést:
1) Žádná úprava návrhu:
V ideálním případě, pokud by po veřejném projednání nebyla potřeba žádná úprava návrhu územního plánu, pořizovatel by pouze dopracoval odůvodnění, přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a podal by
zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu. V praxi však tento
případ téměř nenastává.
2) Nepodstatná úprava návrhu:
V případě nepodstatných úprav návrhu územního plánu bez vlivu na celkovou koncepci, kterými jsou formální úpravy jako například oprava grafických a textových chyb, se návrh územního plánu upraví a dopracuje,
pořizovatel přezkoumá soulad s požadavky stavebního zákona a podá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu.

Průběh veřejného projednání a co od něj (ne)očekávat
Účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení předloženého
návrhu a možnost podat připomínky a námitky (uplatňují se výhradně
v písemné podobě). Pořizovatel informuje veřejnost o procesních záležitostech, které jsou shrnuty i v tomto článku, a zpracovatel přednese odborný
výklad koncepčního řešení územního plánu.
Účelem veřejného projednání naopak není vyřešení námitek a připomínek. Jejich vyhodnocení bude probíhat až následně. O výsledku vyhodnocení pak nejsou ze zákona podatelé jednotlivě vyrozumíváni. Rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení připomínek bude součástí textové části odůvodnění územního plánu.
Máte-li proto otázky týkající se konkrétního řešení určité lokality či způsobu podání připomínky a námitky, doporučujeme individuální konzultaci s pořizovatelem, nejlépe po předchozí domluvě na níže uvedených
kontaktech.

4) Přepracování návrhu:
V nejhorším případě může dojít i k úplnému přepracování návrhu a poté se
celý proces vrací do předcházející fáze společného jednání dle § 50 stavebního zákona.

Kde lze do návrhu nového územního plánu nahlédnout?
Návrh nového územního plánu je zveřejněn na elektronických úředních
deskách OÚ Mokrovraty i MěÚ Dobříše a také na mapovém portálu města Dobříše na adrese http://gis.mestodobris.cz/ v sekci „pořizované územ-

Nejčastějšími postupy však bývá varianta 2 a 3.
Ve chvíli, kdy je návrh územního plánu projednán a upraven dle popsaného postupu, zastupitelstvo obce (po prověření jeho souladu s požadavky
stavebního zákona) vydá územní plán. V případě, že zastupitelstvo obce

VII

VIII

3) Podstatná úprava návrhu:
V případě potřeby podstatné úpravy návrhu je nutné znovu opakovat veřejné projednání, ale již ve zjednodušené formě – je možnost při něm podávat připomínky a námitky pouze ke změněným částem.
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nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho
projednání, může také předložený návrh vrátit pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej může zamítnout.
Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy, které obec doručuje veřejnou vyhláškou. Územní plán nabývá účinnost 15. den od vyvěšení na úřední desce.
Důležité kontakty
Pořizovatel: MěÚ Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, korespondenční adresa Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,
IDDS: pnxbx8u; vyřizuje Ing. Hana Rožumberská, rozumberska@mestodobris.cz, tel. 318 533 338, kancelář v 1. patře budovy č. p. 1602 nad Penny
marketem.
Obec, pro kterou je územní plán pořizován: obec Mokrovraty, Mokrovraty
92, 262 03 Nový Knín; určený zastupitel MgA. Pavel Griz, mokrovraty@volny.cz, tel. 318 593 812, 318 593 082.
Ing. Hana Rožumberská
referentka úřadu územního plánování

	Aktuality z naší škol
– červen 2021
V týdnu od 7. 6.: realizace preventivního programu „Veselé zoubky“
V týdnu od 7. 6.: proběhne fotografování dětí na školní zahradě
10. 6. – 15.30: pasování žáků prvního ročníku ZŠ na čtenáře
24. 6. – 15.30: šerpování předškoláků, 16.00: besídka MŠ – „Rok stromů“
28. 6. – 16.00: šerpování žáků 5. ročníku a závěrečná besídka ZŠ
30. 6. – předání závěrečného vysvědčení
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem školního roku stoupá intenzita příprav na nadcházející vysvědčení. Jsem ráda, že téměř všichni žáci naší školy zvládli distanční výuku dobře. Svědčí o tom výsledky celorepublikového testování SCIO,
ve kterých se žáci naší školy umístili nadprůměrně, a to zejména v oblasIX
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ti českého a anglického jazyka. Také jsme se zúčastnili výtvarné soutěže
„Cesta do pravěku“ pořádané Ekologickým centrem Příbram. O výsledcích
Vás budeme informovat.
V měsíci květnu proběhl zápis do naší mateřské školy, jehož cílem bylo
přednostně umístit děti z naší obce. Zájem byl velký, ale bohužel se nepodařilo úplně všem vyhovět. Další, pro všechny zajímavou akcí, byla oslava Dne
dětí, kterou jsme pojali jako velkou dobrodružnou cestu za pokladem. K jeho
získání musely děti plnit různé úkoly z oblasti tělesné výchovy, českého jazyka, matematiky, ale především environmentální výchovy.
Velkou pozornost nyní věnujeme závěru školního roku a akcím s ním spojených. Jedná se zejména o pasování prvňáků na čtenáře, šerpování předškoláků nebo závěrečné besídky. Věříme, že vzhledem ke zlepšení stávající
situace dojde k ještě většímu uvolnění a konec roku i následující školní rok
proběhne v běžném režimu.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

	Objemný odpad
Žádáme občany, aby neodkládali objemný odpad v okolí kontejnerů. Během letních prázdnin obecní úřad zorganizuje sběr elektro a objemného
odpadu.

	Uzavření Knihovny
v Mokrovratech
Knihovna v Mokrovratech bude v době letních prázdnin od 9. 7.
do 31. 8. 2021 uzavřena. Poslední možnost návštěvy knihovny před
prázdninami bude v pátek 2. 7. 2021.
Otevřena bude opět v pátek 3. 9. 2021 od 18:00 do 19:00 hod.
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