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58. schůze rady města
ze dne 10. 12. 2004
• I. rada města ukládá OISM prověřit rozsah
zastavěných a zpevněných ploch předloženého projektu „Stavba tří viladomů s celkovým
počtem devíti bytových jednotek na pozemku parc. č. 2251 v Černošicích“ (Vrážská ul.)
a projednat s investorem konzultaci projektu
po estetické stránce (s Ing. arch. Bucharem);
II. rada požaduje předložit návrh řešení přístupu pěších k zamýšleným domům včetně
architektonického řešení širších vztahů zamýšlené stavby
• rada města souhlasí s rozpracováním varianty 3.2. (varianta s delším druhým tunelem
s vyústěním na Dobřichovické ulici) – obchvat Města Černošice
• rada města souhlasí s darováním pozemku
č. parc. 748 o výměře 1160 m² v k. ú. Černošice Středočeskému kraji a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení (současně
bude městu darována část pozemku pod
komunikací Karlštejnská)
• rada města požaduje umístit mobiliář
(zastřešená lavička s odpadkovým košem
a informační tabulí na cyklotrase ve směru
od Vonoklas) na břehu Berounky tak, aby
vozidla, která parkují v ulici Kazínská před
lávkou, nebránila využívání tohoto mobiliáře
• rada města ukládá OISM oslovit firmu
CityPlan pro zpracování návrhu PD vybudování kruhového objezdu na Vráži (u samoobsluhy) na křižovatce ulic Vrážská, Dobřichovická, Mokropeská a Husova
• rada města stanovila tyto termíny schůzí:
5. 1. 2005; 19. 1. 2005; 2. 2. 2005; 16. 2. 2005;
2. 3. 2005; 16. 3. 2005; 30. 3. 2005; 13. 4. 2005;
27. 4. 2005; 11. 5. 2005; 25. 5. 2005; 8. 6. 2005;
22. 6. 2005.
(Pokračování na straně 12)

Na titulní straně: Povídání s paní učitelkou
při zápisu do 1. třídy, který se konal 21. ledna
v ZŠ v Komenského ulici, bylo podle „absolventů“ zajímavé.
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Změnu na lesopark nepovažuji za zásadní

Ze zkušeností získaných za uplynulé
roky vím, že odhadnout dopředu reakce na určité návrhy
není vždy snadné.
Jistě existují projekty, které mohou
zcela
přirozeně
vyvolávat širokou škálu názorů a pohledů.
K těm v posledních měsících nepochybně
patřilo mimoúrovňové křížení a stavba
městského centra na Vráži. Jiné návrhy
se zase mohou dopředu jevit jako naprosto bezkonfliktní
a všeobecně akceptovatelné. Za
takový jsem považovala myšlenku vyčlenit v blízkosti zastavěných
sídel dvě plochy
lesoparků. Jedna
se měla nacházet
pod Slunečnou
ulicí v oblasti,
kde je malý les ve
vlastnictví města
obklopený zástavbou. Ten by mohl
doplnit rekreační
plochy, kterých
je v lokalitě Lada
nedostatek. Druhá plocha měla zahrnout
okolí spojnice mezi Černošicemi a Vráží,
kde již dnes prochází tolik lidí, že lze jen
stěží hovořit o nedotčené přírodě (a to
pominu množství černých skládek, které
jsme tu na lesních pozemcích byli nuceni
likvidovat).
Smyslem vyčlenění lesoparku měla být
možnost vybudovat v lese zpevněné cesty

tak, aby se stal přístupným třeba i maminkám s kočárky a současně byl doplněn
o naučnou stezku, lavičky či menší dřevěné
prvky pro děti. V lokalitě Horka byly obdobné přístupové cesty do lesa i s lavičkami
již před 2. světovou válkou a pamětníci na
to dodnes vzpomínají. Druhým důvodem
bylo omezení těžby dřeva v této části lesa.
Současný stav totiž vlastníkům nebrání
v něm těžbu podle lesního hospodářského
plánu provádět.
Snažím se pochopit, že reakce na tento
návrh mohly být ovlivněny tím, že vlastník pozemku v rámci projednávané změny
územního plánu
navrhl v prostoru mezi Černošicemi a Vráží
změnu na využití pozemků na
rodinné domy
(návrhy,
které
jednotliví vlastníci v rámci projednávání změny
územního plánu
podávají, město
nemá možnost
ovlivnit). Tímto
návrhem se však
město nikdy nezabývalo a omítlo jej zařadit
do projednávané změny územního plánu.
V tom panovala mezi zastupiteli jednomyslná shoda.
Závěrem chci říci, že změnu na lesopark
nepovažuji za zásadní a s ohledem na pochybnosti, které v současné době vyvolává, se přikláním k řešení zcela ji vypustit
z projednávané změny územního plánu.
Helena Langšádlová, starostka
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Domovní přípojky na městský vodovod a kanalizaci
a související obnova komunikací
V současné době se
dokončuje významná investiční akce – výstavba
vodovodu a kanalizace
v rozsáhlé lokalitě s pracovním názvem Topolská.
Jedná se o oblast mezi
železniční tratí a řekou
v prostoru od služebny
STE až po železniční přejezd do ulice Kazínská u černošické zastávky. Akce představuje
realizaci vodovodního a kanalizačního řadu
v těchto ulicích: Topolská, Nádražní, Ukrajinská, Říční, Šeříková, Jasmínová, Zdeňka
Lhoty, Zahradní, Růžová a Luční.
Po jejím dokončení vznikne možnost pro
připojení na veřejný vodovod a kanalizaci
pro více než 100 trvale obydlených domů
a také pro některé chatové osady.
Velkým problémem, který prodloužil
celou výstavbu a také znepříjemnil život
občanům z okolí, byla výstavba přečerpávací jímky, resp. vysoká hladina podzemní
vody. Bylo nutno vybudovat odlehčovací
vrty a z nich neustále čerpat vodu. Důsledkem bylo snížení hladiny vody ve studních
v okolí. Přes některé pesimistické prognózy
se ale voda po ukončení čerpání postupně
do studní vrátila. Město navíc ve spolupráci se stavebním úřadem nabídlo možnost
okamžitého připojení na nově vybudovaný
vodovod, čehož mnoho občanů v postižené
oblasti využilo.
Po zhotovení celého díla vzniká možnost
(a podle nových předpisů i povinnost) napojit se na nový vodovodní a kanalizační
řad. Realizace domovních přípojek z veřejného řadu včetně vodoměrné a revizní
šachty je investicí každého jednotlivého
občana – majitele nemovitosti. Koordinační
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komise rozeslala všem dotčeným občanům
„návod“, jak konkrétně při realizaci přípojek
postupovat. Hlavní zásady jsou:
• Přípojku vodovodu a kanalizace je nutno
zrealizovat před výstavbou asfaltového povrchu, po vyasfaltování komunikace nelze
po dobu pěti let provádět žádné zemní
práce v ulici – na základě usnesení městské
rady o stavební uzávěře. S pokládáním asfaltu se počítá na jaře 2005. Proto je velmi žádoucí (a zároveň vlastně možné) realizovat
domovní přípojky do této doby.
• Pro realizaci přípojek je nutné mít vypracovanou projektovou dokumentaci přípojek
a požádat stavební úřad v Černošicích o stavební povolení na přípojky.
• Přípojky vody i kanalizace hradí investor
(majitel nemovitosti) v plné výši a dle rozhodnutí městské rady včetně připojovacích
prvků na veřejný řad.
• Dle platných zákonných předpisů je
k provádění montážních prací na přípojce
(napojení na hlavní řad vody i kanalizace,
montážní práce u vodovodu až po vodoměr) oprávněn pouze provozovatel (Město
Černošice) nebo jím pověřená odborná
firma. Také zemní práce může provádět
výhradně firma vlastnící k tomu oprávnění,
a to dle technologického postupu překopů
komunikací vypracovaném technickými
službami Městského úřadu Černošice; provádění svépomocí není přípustné.
• Výňatek z technických podmínek provozovatele:
U přípojky vodovodu musí být na hranici
pozemku (za plotem na pozemku majitele
připojované nemovitosti) zřízena vodoměrná šachta ve vodotěsném provedení dle
technických podmínek provozovatele vodovodu (doporučujeme celoplastovou).
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může něco konkrétního udělat, tj. zařídit si
zhotovení uvedených přípojek co nejdříve.
Za další přínos považuji také dostupnost
kvalitnější vody z veřejného řadu (oproti
stávajícím, většinou kontaminovaným studnám navíc s velmi tvrdou vodou) a několikanásobné zlevnění poplatků za likvidaci
splaškových
vod. Nezanedbatelným je také
Do kanalizace nesmí být v žádném příekologický
přínos.
padě svedeny dešťové vody (např. z okapů
a zpevněných ploch). Vodovod z veřejného
Je nutné si uvědomit, že zřízení přípojek
řadu nesmí být zásadně nijak propojen s vo- vyžaduje aktivitu každého občana. Výběr
dovodem ze studny, a to ani přes uzavírací zhotovitele je při dodržení příslušných
armatury nebo zpětné klapky (Pozor! Toto předpisů čistě jeho volbou: od firmy, ktevyplývá ze zákona a přísně se hlídá!).
rá vše provede rychle a „na klíč“, až po
• Nová zákonná norma též určuje povinnost možnost podílet se na realizaci částečně
připojení na veřejnou kanalizaci tam, kde je i svépomocí.
to technicky možné! Nedodržení tohoto naNa závěr chci požádat všechny občany,
řízení může být postihováno, u nemovitostí, kterých se to týká (viz seznam ulic na
které se nenapojí, bude kontrolován stav začátku článku), o co nejrychlejší realizaci
nepropustnosti splaškové jímky a způsob uvedených přípojek. Odměnou jim budou
likvidace splaškových vod.
nové kvalitní asfaltové ulice bez překopů,
Jistě každý chce mít ve svém okolí co záplat, hrbolů atd.
nejkvalitnější komunikace. Nyní pro to
PhDr. Michal Jirout, předseda koordinační komise
U přípojky kanalizace musí být rovněž
na hranici pozemku zřízena revizní šachta.
Přebudování stávající žumpy na revizní
šachtu kanalizace se nepřipouští. Stávající
žumpa musí být odpojena (doporučujeme
ji užívat jako zásobník dešťové vody pro
zalévání zahrady).

Hasiči Černošice hodnotili na valné hromadě uplynulý rok
Sbor dobrovolných hasičů Černošice
uskutečnil dne 15. ledna letošního roku
Výroční valnou hromadu. Za hojné účasti
členů černošického sboru a rovněž hojné
účasti okolních hasičských sborů bylo provedeno hodnocení činnosti za rok 2004.

turní vyžití, víkendové zájezdy, mikulášská
nadílka) – to je jen útržek práce s mládeží.
Rovněž činnost sboru na úseku kultury byla
hodnocena dobře.

Na Výroční valné hromadě byl zvolen
nový výbor pro období 2005–2010. Tento
V uplynulém roce provedla zásahová výbor se bude snažit, aby dobrá práce sboru
jednotka devět výjezdů ve spolupráci se pokračovala i nadále, zvláště při spolupráci
Sborem dobrovolných hasičů Mokropsy. s SDH Mokropsy ve výcviku zásahové jedZásahová jednotka se pravidelně zúčastňuje notky a při zajištění akceschopnosti a výcviškolení v SDH Mokropsy a spolupráce je na ku. Věříme, že plán činnosti, schválený na tévelmi dobré úrovni. Hodně práce odvedli to valné hromadě, bude beze zbytku splněn
členové sboru při údržbě zbrojnice, techniky, a Sbor dobrovolných hasičů Černošice bude
výzbroje a výstroje. Velmi náročná byla prá- platnou složkou našeho města.
ce při výcviku a výchově hasičské mládeže.
Oldřich Kačírek, starosta Sboru dobrovolných
hasičů Černošice
Účast na hře Plamen (hasičský výcvik, kul-
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4. změna Územního plánu sídelního útvaru Černošice

Počátkem prosince loňského roku proběhlo v MěKS na Vráži veřejné projednávání
konceptu Územního plánu Města Černošice. Z projednávání vyplynula evidentní potřeba
obšírnějšího a podrobnějšího informování občanů města o principech, na nichž jsou založeny právě probíhající změny tohoto plánu. Požádal jsem proto pana architekta Obermanna z architektonické kanceláře A+R systém, pověřené odborným zpracováním územně
plánovací dokumentace, o zpracování textu, v němž by informoval veřejnost o základním
vymezení zadání, které po dlouhých debatách ve vedení města nakonec dostal ke své práci
Aleš Rádl, místostarosta
na našem územním plánu.
vých lokálních center města bude rozšířena
Informace o základním
legenda funkčního využití ploch – přesněji
vymezení zadání změny:
definují obsah této funkce.
V souvislosti s řešením následků záplav
Na základě výběrového řízení vypsaného
v roce 2002 a s určitým zastaráním současného územního plánu Města Černošice, zastupitelstvem byl vybrán zpracovatel změschváleného zastupitelstvem dne 24. 1. 1996, ny územního plánu – fy. A+R SYSTÉM, s.r.o.
a jeho první a druhé změny, přistoupilo – architektonická kancelář. Zároveň s tím
zastupitelstvo města ke zpracování změny byl územně plánovací komisí města zpracován Podklad pro povodňové změny ÚPnč. 3 a 4 tohoto územního plánu.
Změna č. 3 řeší úpravu dopravního řešení SÚ Černošice schválený zastupitelstvem.
v oblasti křížení upravované trasy železnice Ve snaze zapojit do zpracování změny co
v rámci stavby „Optimalizace železniční trati nejširší okruh obyvatel města, uveřejnilo
Praha – Řevnice“ a komunikace II/115 – uli- zastupitelstvo výzvu veřejnosti k uplatnění
ce Radotínská. Návrh byl zpracován na zá- připomínek a námětů ke zpracování zadání
kladě podkladů firmy SÚDOP, která zajišťuje změny. V průběhu roku 2004 byly tyto návrprojektovou přípravu výstavby železničního hy shromážděny, předány zpracovateli, který
koridoru, a podle návrhu technického řeše- je v rámci průzkumů a rozborů vyhodnotil
ní mimoúrovňového křížení upravené trasy z hledisek zásahu do životního prostředí,
komunikace II/115 s železnicí včetně do- komunikačních vazeb, podmínek napojení
pravních vazeb na stávající silniční síť města. na inženýrské sítě, vlivu na potřeby občanZpracovatelem tohoto řešení je projektová ského vybavení a v neposlední řadě vlivu na
panorama města a jeho krajinné prostředí.
a inženýrská kancelář CityPlan, s.r.o.
Výsledky zpracování této fáze dokumentace
Cílem změny č. 4 je navrhovat nové zábyly shrnuty do návrhu zadání změny č. 4,
sady funkčního využití území, které bylo
který byl veřejně projednán a v současné dozasaženo povodněmi, dále zhodnotit nové
bě probíhá jeho projednání s dotčenými orpotencionální rozvojové plochy, které by
gány státní správy (DOSS) a orgány územnítvořily územní rezervu pro další rozvoj
ho plánování sousedních obvodů. Na základě
města mimo vlastní inundační území řeky
projednání zadání s veřejností a příslušnými
Berounky. V rámci této změny by měly být
úřady bude zpracováno výsledné Zadání
také dořešeny změny ploch v intravilánu cezměny č. 4 ÚPnSÚ Černošice, které musí být
lého města, ve kterých v průběhu platnosti
schváleno zastupitelstvem města.
ÚPnSÚ a jeho předchozích změn vyvstala
potřeba aktualizace jejich funkčních využití. Další fáze zpracování této změny jsou:
Vzhledem k potřebě nové definice jednotli- - zpracování konceptu řešení ve variantách,
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- projednání konceptu a výběr výsledné varianty,
- projednání bude veřejné, občané budou
mít možnost do dokumentace nahlédnout
a v zákonné lhůtě se k ní vyjádřit; paralelně
bude probíhat projednání s DOSS a sousedními orgány územního plánování,
- výsledky projednání budou shrnuty do
souborného stanoviska, které musí reagovat
na připomínky DOSS; součástí souborného
stanoviska musí být rozhodnutí o podaných
námitkách občanů a vlastníků pozemků;
souborné stanovisko bude schvalovat zastupitelstvo města,
- na podkladě závěrů obsažených v souborném stanovisku bude zpracován návrh
řešení,
- po převzetí návrhu pořizovatelem, městem,
který provede kontrolu úplnosti a souladu
se zadáním a souborným stanoviskem, bude následovat jeho projednání veřejnou vyhláškou s veřejností a úředními orgány ve
stejném rozsahu jako při konceptu řešení,
- po projednání návrhu bude zpracován jeho
čistopis, do něhož budou zahrnuty výsledky
projednání a návrh prováděcí vyhlášky; oba
tyto dokumenty musí schválit zastupitelstvo. Zpracování konceptu změny by mělo
vycházet z následujících požadavků:
Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických
údajů obce a výhledů.
Součástí návrhu změny bude zhodnocení
jejího vlivu na funkční uspořádání řešeného
území, provozní vztahy a ekonomické dopady, které vychází z aktualizovaných průzkumů a rozborů území, ze zásad obsažených
ve vyhlášce ke stávajícímu územnímu plánu
a jeho předchozích změn a z aktuálních potřeb vycházejících z požadavků představitelů
města a jednotlivých občanů.
Požadavky a podmínky pro rozvoj obce,
požadavky na zohlednění hodnot jejího
území.

Součástí návrhu změny bude zhodnocení
jejího vlivu na urbanistické, kulturně-historické, krajinářské a přírodní hodnoty řešených území.
Požadavky na vymezení zastavitelných
území.
Součástí návrhu změny budou případné
úpravy hranic zastavitelných ploch v řešeném
území, vyplývající ze zpracování konceptu.
Dále budou zohledněny změny vyplývající
ze žádostí vlastníků pozemků v rozsahu
projednaném zastupitelstvem (radou) Města
Černošice. Celkový počet žádostí od občanů
byl 55, z nich bylo 27 zařazeno do zpracování konceptu. Počet nezařazených žádostí byl
ovlivněn i tím, že některé z nich se týkaly
stejných lokalit.
Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých přírodních
podmínek na využitelnost přírodních
zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany
zemědělského půdního fondu, pozemků
určených k plnění funkcí lesa) a na územní systém ekologické stability.
V rámci zpracování aktualizace průzkumů
a rozborů pro řešené území bylo zpracováno
mapování aktuálního stavu krajiny včetně
detailního popisu rozvojových lokalit, včetně
převládající druhové skladby rostlinstva, vyhodnocení stavu lesních porostů a aktuální
stav územního systému ekologické stability
(ÚSES).
Projednání návrhu zadání ukáže, zda bude
nutné zpracovat v rámci konceptu dokumentaci SEA, která bude vyhodnocovat dopady
územního rozvoje města na všechny složky
jeho životního prostředí.
V rámci rozvojových území budou navrženy zelené a sportovní plochy sloužící
krátkodobé rekreaci obyvatel. Na hlavních,
kompozičně a provozně důležitých komunikacích budou navržena uliční stromořadí,
která bude možné zapojit do celoměstského
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systému městské zeleně v uličních prostorech, jejichž šířkové uspořádání výsadbu
stromořadí umožňuje.
Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich
ochranných pásem.
Navrhovaná změna č. 4 prostorově nesouvisí s historickým jádrem obce v okolí kostela Nanebevzetí P. Marie – zapsané nemovité
kulturní památky. V širších vztazích řešeného území bude respektováno její dominantní
působení na severní část města.
Požadavky na řešení koncepce dopravy,
občanského a technického vybavení a nakládání s odpady.
Koncept návrhu změny územního plánu
bude vycházet z připravené rekonstrukce
železniční trati a souvisejících dopravních
staveb:
- přeložka silnice II/115 (řešeno v rámci
změny č. 3),
- zrušení stávajícího přejezdu na II/115,
- zrušení stávajícího přejezdu na ulici Kazínská,
- zrušení stávajícího přejezdu na ulici Říční,
- podjezd nebo přejezd na ulici Dr. Janského,
- případná výstavba nového průjezdného
podchodu s omezenou výškou v ulici Topolská.
V rámci této změny územního plánu budou stabilizovány územní rezervy pro portály a nájezdy trasy výhledového tunelového
vedení trasy obchvatu města komunikace
II/115. Bude posouzen vliv navrhované změny na uliční síť města, pěší a cyklistické trasy
a způsob dopravní obsluhy. V rámci řešeného
území bude navržen systém nových pěších
a cyklistických tras, navazující na stávající
síť. Bude rovněž, na základě aktualizovaných
průzkumů a rozborů, posouzen případný
dopad na jednotlivé systémy technické infrastruktury s ohledem na jejich kapacitu
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a možnosti a vliv na etapizaci výstavby v nových rozvojových plochách.
Požadavky vyplývající z dalších právních
předpisů (např. zájmy obrany státu, civilní
ochrana, ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžba, ochrana před povodněmi
a pod.).
Koncept bude posouzen s ohledem na protipovodňovou ochranu celého inundačního
území města, bude vymezen rozsah úprav
hranic aktivního a pasivního zátopového
území a budou popsána případná protipovodňová opatření.
V rámci dokumentace bude řešena problematika civilní ochrany obyvatelstva. Budou
vyhodnoceny zábory zemědělského půdního
fondu.
Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi.
Popsán bude vliv navrhované změny na
stávající zastavění a rozvojové části města
z hlediska prostorových, funkčních, dopravních, technických, kapacitních a prostorových
vztahů. Bude vyhodnocen vliv navrhované
změny na mikroregion Dolní Berounka.
Požadavky na nutné asanační zásahy.
Popsány budou zábory pozemků a nutné
asanace, pokud jejich potřeba vznikne z navrhovaného řešení konceptu změny územního plánu.
Okruh problémů řešení
z průzkumů a rozborů.

vyplývající

Pro řešené území byla zpracována aktualizace průzkumů – rozborů, jejichž závěry jsou
shrnuty ve výkresu limitů využití území.
Výkres limitů využití řešeného území
vyplývající z právních předpisů správních
rozhodnutí, včetně stanovení zátopových
území.
Výkres limitů využití území tvoří samostatnou přílohu zadání změny č. 4.

z radnice
Požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na regulaci a uspořádání ploch.
Změna územního plánu bude zpracována
ve dvou stupních – koncept a návrh v rozsahu daném vyhláškou č. 135/2001 Sb. Změny
a úpravy budou graficky zpracovány jako
samostatný výkres, textově jako samostatná
příloha ke schválení územně plánovací dokumentaci.
Požadavky pro zpracování konceptu
a návrhu změny:
- v dokumentaci zohlednit závěry vyhodnocení návrhů představitelů obce a vlastníků
pozemků, zpracované v rámci průzkumů
a rozborů a odsouhlasené radou města
(Příloha č. 1),
- jako územní rezervu definovat území pro
výhledovou výstavbu tunelového obchvatu
města přeložkou silnice II/115,
- upřesnit hranice aktivní a pasivní inundace,
- navrhnout nové funkční využití území
na plochách aktivní a pasivní inundace
v souladu s požadavky Povodí a možnosti
území,
- na základě závěrů průzkumů a rozborů
a reálného stavu území upřesnit nebo nově
definovat limity využití území,
- posoudit rozsah nových rozvojových
ploch ve vztahu k možnostem technické
infrastruktury, dopravní síti, občanskému
vybavení a rekreačním možnostem území
města,
- navrhnout možnost etapizace rozvoje ve
vztahu k možnostem definovaným v předchozím bodě,
- na volných plochách na západním okraji
obce, které nebudou navrženy pro změnu
funkce, ponechat v souladu se stávajícím
územním plánem sportovně rekreační
využití,
- pro rozvojové plochy navrhnout základní
regulativy v měřítku územního plánu:

- koeficient zastavěnosti,
- koeficient podlažních ploch,
- koeficient zeleně,
- min. velikost stavebního pozemku (u vybraných lokalit).
Pro vybrané lokality bude zpracována
podrobnější urbanistická dokumentace,
v rámci níž budou definovány podrobnější
regulativy:
- v centrálních oblastech budou do změny
zahrnuty výsledky projednání urbanistických studií zpracovaných City-plánem,
- v dokumentaci bude zapracován poslední
stav návrhu nové železniční vysokorychlostní trati ČD včetně souvisejících staveb,
- v rámci konceptu a návrhu budou definovány závazné a směrné prvky územního
plánu, bude aktualizován a případně rozšířen výklad obsahu jednotlivých funkčních
ploch,
- řešení nových rozvojových území bude
obsahovat i návrh ploch pro umístění rekreačních příležitostí a zeleně,
- koncept bude obsahovat návrh ploch pro
umístění funkčního využití nerušící výroby
a služeb,
- bude definována kostra městské zeleně,
tedy definování prostoru pro lesoparky
a parky včetně uličních stromořadí a vazeb
na stávající plochy zeleně a zástavbu,
- u větších rozvojových ploch budou definována veřejně přístupná prostranství a koridory s vazbou na stávající zástavbu,
- bude aktualizován návrh veřejně prospěšných staveb v území,
- bude navržen způsob, jak prostřednictvím
dočasné přesně specifikované stavební
uzávěry dostatečně ošetřit zájem města na
přednostním vybudování kompletní občanské vybavenosti v území v návaznosti
na rozšiřující se stavební plochy.
arch. Pavel Obermann
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Jednání o vlivu stavby na životní prostředí a prověřování
alternativní trasy zastavily práce na železničním koridoru
Dráhy přerušily přípravné a projektové práce na železničním koridoru v úseku Praha
– Beroun. Čekají na výsledek posouzení vlivu stavby na životní prostředí a zároveň uvažují o alternativní trase vedení trati. Jednání všech zainteresovaných však pokračují.
Počátkem prosince se sešli zástupci Sprá- proces EIA uzavřen a také z důvodu hledání
vy železniční dopravní cesty, ředitel Stavební nové trasy řešení investor zastavil přípravsprávy Plzeň Ing. Václav Šťastný a zástupci né a projektové práce na koridoru v úseku
Města Černošice. Všichni se jednoznačně Praha – Beroun. Nemůže proto v tuto chvíli
shodli, že nadále bude sledována pouze ani financovat průzkum, zaměření a dopravarianta mimoúrovňového křížení silnice cování varianty s galerií (tubus). Současně
II/115 s tratí. V současné době jsou k dispo- upozornil, že ve schválené dokumentaci
zici varianty dvě:
je odsouhlasen i finanční limit na mimoúa) Varianta investora (kaskáda) obsažená ve rovňové křížení ve výši 100 milionů korun.
schválené přípravné dokumentaci stavby V tuto chvíli je podle něj tato částka – pro
počítá s otevřenou nezakrytou silnicí ve- financování ze Státního fondu dopravní
denou v prostoru Komenského – Sadová infrastruktury i evropských fondů – obtížně
v hlubokém zářezu a v souběhu s tratí překročitelná. Město nicméně považuje vanejprve nad její úrovní a postupně klesa- riantu fy CityPlan (varianta s galerií, která je
jící k podjezdu v prostoru u vodárny a do
v souladu s územním plánem, ale je dražší)
stávající trasy.
za nejvhodnější.
b) Varianta zpracovaná fy CityPlan v rámci
Hledání nové trasy
dopravního generelu Města Černošice
(tubus) – shora půltunelem zakrytá
Protože problémů, které sebou připravokomunikace vedená v prostoru Sadová vaná výstavba koridoru přináší je hodně
– Komenského v úrovni a postupně pod (Srbsko, Řevnice atd.) a jejich řešení bude
úrovní trati. Podjezd na stávající komu- drahé, zvažuje investor i možnost vybudonikaci v prostoru u Vodárny.
vat mezi Smíchovem a Berounem vysokoVarianta „tubus“ je finančně náročnější, je rychlostní trať vedenou zčásti nebo zcela
však v souladu s územním plánem schvále- pod povrchem novou trasou s rychlostí
ným v roce 1996 a je též zahrnuta do pro- vlaků až 200 km/hod. Nyní se posuzuje,
jednávaného návrhu změny územního plánu zda by její vybudování bylo násobkem
města, která tuto stavbu učiní stavbou veřej- ceny koridoru nebo jen navýšením ceny
ně prospěšnou. Tím tato varianta dává inves- za jeho výstavbu. A pokud se prokáže, že
torovi větší možnost docílit pravomocného vysokorychlostní trať bude sice dražší, ale
územního rozhodnutí ve veřejném zájmu.
zase ne o tolik, mohl by investor zvažovat
EIA posoudí obě varianty
její realizaci. Ve stádiu úvah jsou i varianty
Investor – Správa železniční dopravní rychlodráhy: jednokolejná nebo dvojkocesty – informoval, že se v současné době lejná, tunel pro všechny vlaky či jen pro
zpracovává dokumentace EIA (posouzení rychlíky (v tom případě by nákladní vlaky,
vlivu stavby na životní prostředí), která jejichž staré vagony neumožňují jezdit více
obsahuje obě popisované varianty řešení než 80 km/hod. zůstaly ve stávající podobě
(js)
plus variantu nulovou. Do doby, než bude na povrchu).
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z města a okolí

Černošice mají Denní centrum pro seniory
Počátkem února začalo v Černošicích
nabízet své služby Denní centrum pro seniory. Své sídlo má v Domě s pečovatelskou
službou v prostorách, které technické služby města pro tento účel zrekonstruovaly.
Centrum je určeno, jak už z názvu vyplývá,
pouze pro denní pobyt klientů, které má sice v péči jejich rodina, ale nemůže se o ně
starat v průběhu celého dne. Vedle toho
však poslouží osaměle žijícím seniorům,
kteří potřebují kontakt s ostatními lidmi
a chtějí vyplnit svůj volný čas. O všechny
tyto klienty se postarají zkušené pracovnice z černošické pobočky Farní charity
Neratovice.
Jaké služby centrum nabízí?

společenských her, sledování televize či
poslouchání rádia; každodenní skupinové
kondiční cvičení; dohled pracovnic centra
nad užíváním léků a rovněž hygienický
dohled; pedikúru a kadeřnické služby a také
fyzikální terapii dle možností a indikace lékaře s fyzioterapeutkou.
Pro koho není centrum vhodné?
Služeb centra by se měli zříci lidé, které
by každodenní dojíždění nadměrně fyzicky
vyčerpávalo. Stejně nevhodné je centrum
pro ty, kdož nejsou schopni kolektivního
soužití, nejsou alespoň částečně soběstační
a nemohou se pohybovat v prostorách centra. A samozřejmě není pro zájemce, kterým
pobyt nedoporučí lékař.

Bližší informace na adrese Farní charita
Zajistí dovoz a odvoz klientů, kteří mají
své bydliště v Černošicích a okolí; stravová- Neratovice, Kojetická 1021, tel.: 315 685 190,
ní v „domácím“ prostředí centra; aktivizační charita@mnet.cz. nebo přímo u vedoucí denprogramy ve formě čtení, tréninků paměti, ního centra pí Pavlicové tel.: 602 258 159. (js)

Nové Denní centrum pro seniory sídlí v pěkném Domě s pečovatelskou službou.
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58. schůze rady města
ze dne 10. 12. 2004
(Dokončení ze str. 2)
• rada města souhlasí s přestavbou chaty
č. ev. 0796 v Černošicích (ul. Slunečná)
• rada města souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry a s přístavbou zádveří chaty č. ev. 01126 v Černošicích (osada Na Vírku); žádá uplatnění
sankce SÚ – přístavba byla realizována
bez stavebního povolení
• rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 4727/
24 v Černošicích (Zd. Lhoty)
• rada města souhlasí s dělením pozemku č. parc. 231/8 v Černošicích (Libušina ul.)
• rada města souhlasí se stavbou bazénu u čp. 1392 na pozemku parc. č.
1086/1 v Černošicích (Majakovského)
• rada města souhlasí se stavbou studny
vrtané na pozemku č. k. 5021 v Černošicích (Jedličkárna)
• rada města souhlasí se změnou stavby před dokončením – stavba bazénu
místo kolny – pozemek parc. č. 1694/3
v Černošicích (Peroutkova ul.)
• rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2819/
79 v Černošicích (Mokropeská)
• rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2819/
80 v Černošicích (Mokropeská)
• rada města souhlasí s přestavbou chaty č. ev. 0862 na pozemku č. k. 3575-7
v Černošicích (osada Slunečná)
• rada města souhlasí se stavbou studny
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na pozemku č. k. 1693/7 v Černošicích
(Lada-střed)
• I. rada města souhlasí s nabídkou
atelieru Ing. M. Balík na vypracování PD včetně průzkumných prací na
snížení vlhkosti objektu ZUŠ (cena za
průzkum a projekt dle předložené nabídky celkem 16 650 Kč); II. rada bere
na vědomí nabídku firmy JENA na
výstavbu mlatových cest v areálu ZUŠ
(bude využita při zadávání realizace)
• rada města souhlasí s vybudováním
elektropřípojky k čerpací stanici – kanalizace Olbrachtova
• rada města souhlasí s navrženým postupem ukončení spolupráce s firmou
GRIDO
• rada města žádá vedoucí TS posoudit,
zda cena předložených nabídek na veřejné osvětlení Lada-sever je přiměřená,
a po zhodnocení znovu předložit radě
k projednání
• rada města souhlasí s poskytnutím
příspěvku ve výši 17 000 Kč na čerpadlo pro tlakovou kanalizaci v ulici Na
Drahách
• rada města souhlasí s podpisem
dodatku smlouvy se ŽS Brno ve věci prodloužení termínu dokončení
rekonstrukce komunikace Slunečná
(30. 5. 2005)
• rada města konstatuje, že povrch
komunikace V Kosině bude upravován
v rámci úpravy povrchu komunikace
po vybudování kanalizace, s jejíž výstavbou se počítá v roce 2005
• rada města ukládá TS zajistit vyřešení odtokových poměrů v souvislosti

z radnice
s úpravou plochy na kontejnerové • rada města doporučuje uložení pokustání (Potraviny Mokropsy, ul. Dr. Jan- ty v rámci správního řízení (pozemek
ského)
p. Tatara) podle zákona o obcích v roz• rada města ukládá OISM odpovědět mezí 15–25 000 Kč
žadateli, vyzvat jej, aby doložil technic- • rada města ukládá OŽP ve spolupráci
ké řešení (projektovou dokumentaci) s FO prověřit předpokládané příjmy
a spolupracovat s navrhovatelem při a náklady na svoz TKO po uzavření
řešení „likvidace odpadních vod řado- dodatku a zvýšení poplatku včetně
vých domů čp. 1045 – 1048 (ul. Dr. Jan- zahrnutí předpokládaného příjmu od
EKO-KOMU za tříděný odpad
ského)“
• rada města ukládá OISM jednat • rada města souhlasí s umístěním 3 m
o návrhu řešení rozšíření komunikace silničních obrubníků v ulici Šeříková
Slunečná v místě ústění komunikace • I. rada města žádá o umístění inforMoravské
mační tabule na komunikaci Dr. Jan• rada města souhlasí s předloženou ského, upozorňující na dodržování
nabídkou projektových prací na rekon- rychlosti 40km/hod. s textem „Pozor,
úsek měřený radarem“; II. rada ukládá
strukci městské knihovny
TS
odstranit dopravní značky upozor• I. rada města souhlasí s provizorní
ňující na nerovnost vozovky (Dr. Janopravou povrchu kanalizační rýhy v ul.
ského)
Zahradní zhutněnou štěrkodrtí s tím,
že finanční úspora 63 644 Kč bude • rada města souhlasí s uzavřením lipřevedena v rámci stavby kanalizace cenční smlouvy na pamětní medaile
– lokalita Topolská – do finančních pro- města (obal pamětní medaile z červestředků určených k opravám povrchu ného sametu)
ulic v této lokalitě; II. rada souhlasí • rada města souhlasí s návrhem, aby
s kompletní opravou vozovky v ul. Za- Informační list byl distribuován prohradní v rozsahu stanoveném pro ulice střednictvím České pošty s. p., a bere
zařazené do kategorie dojezdových na vědomí nutnost dodržení termínu
redakční uzávěrky
v r. 2005
• rada města bere na vědomí infor- • rada města souhlasí s návrhem na
maci o jednání mezi Lesy Steinských, zvýšení ceny za inzerci uveřejněnou
s.r.o., a městem Černošice ve věci vy- v Informačním listu na 65 Kč za 1/16
rovnání vlastnických vztahů; ukládá stránky (včetně DPH)
OISM přizvat zástupce Lesů Steinských • rada města souhlasí s pronájmem
k dalšímu jednání a o termínu schůzky učebny č. 5 v MěKS p. J. Maudetovi
informovat členy rady města
v termínu od 15. 9. 04 do 30. 6. 05 za
5
• rada města schvaluje vyřazení opotře- 000 Kč
• rada města souhlasí s pronájmem sálu
bovaného DHM dle návrhů FO
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v MěKS p. M. Chroustovi (taneční kurzy) v termínu od 17. 9. 04 do 31. 1. 05
za 10 000 Kč
• rada města souhlasí s pronájmem
kuchyňky v MěKS SHŠ Alotrium za
4 800 Kč ročně
• rada města souhlasí s pronájmem
levého skladu za sálem v MěKS firmě
Polyso za 9 000 Kč ročně
• rada města bere na vědomí, že nadále
bude sledována pouze varianta mimoúrovňového křížení, a to buď podle varianty navržené městem (Tubus), nebo
podle původní varianty navržené SUDOPEM (Kaskáda); práce jsou v současné době pozastaveny – probíhá EIA,
investor prověřuje i jinou trasu (zápis
z jednání k III. železničnímu koridoru
v Černošicích ze dne 1. 12. 2004)
• rada města bere na vědomí informaci
o veřejném projednávání návrhu zadání 4. změny ÚPD
• rada města urguje požadavek, aby
vedoucí TS předložila vyhodnocení
akcí velkoplošného čištění města a vyhodnocení předložených nabídek na
provádění drobných oprav komunikací.

14. zasedání zastupitelstva
ze dne 15. prosince 2004
• zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 4/2004 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
která zvyšuje poplatek z původních
432 Kč/osobu/rok na odpovídajících
492 Kč
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• zastupitelstvo města schválilo soubor
předložených rozpočtových opatření
č. 7 a 8
• zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2005
• zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtového výhledu na
r. 2004–7
• zastupitelstvo města zrušilo k 1. lednu
2005 obecně závazné vyhlášky města č.
2 a 3/2004 v oblasti školství, upravující
výši příspěvku
• zastupitelstvo města neschválilo návrh usnesení, kterým mělo schválit
Smlouvu o výstavbě nových bytových
jednotek, prováděné formou střešní
nástavby na stávající budově (Riegrova
1061 a 1062)
• zastupitelstvo města souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 k Dohodě o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností Český
Telecom a. s., oprávněný z věcného
břemene, a Městem Černošice, povinný
z věcného břemene, na vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku
č. parc. 2701, 2702/20 a 2668/2 v k. ú.
Černošice za úplatu 315,- Kč
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností
Středočeská energetická a.s., oprávněný
z věcného břemene, a Městem Černošice, povinný z věcného břemene, na kabelové vedení VN – 22 kV a NN – 1 kV
na pozemku č. parc. 172/13 a PK 193/1
v k. ú. Černošice

z radnice
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi společností Český Telecom a.s., budoucí
oprávněný z věcného břemene, a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene, na vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku PK 716/1
v k. ú. Černošice za úplatu 180,- Kč
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi
společností Český Telecom a.s., budoucí oprávněný z věcného břemene,
a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene, na vedení
veřejné telekomunikační sítě na pozemcích č. parc. 107/3 a 395, PK 181/
4 a PK 204 v k. ú. Černošice za úplatu
1 050,-Kč
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi
společností Český Telecom a.s., budoucí oprávněný z věcného břemene,
a Městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku
PK 538/5 v k. ú. Černošice za úplatu
420,- Kč
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi společností Středočeská energetická a.s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene,
a Městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na kabelové vedení
VN a NN na pozemcích č. parc. 1734/
35, 1840/1 a 2914 v k. ú. Černošice

• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi společností Český Telecom a.s., oprávněný z věcného břemene, a Městem Černošice, povinný
z věcného břemene, na vedení veřejné
telekomunikační sítě na pozemku
č. parc. 1934 v k. ú. Černošice za úplatu
50,- Kč
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi společností Český Telecom a.s., oprávněný z věcného břemene, a Městem Černošice, povinný
z věcného břemene, na vedení veřejné
telekomunikační sítě na pozemku
č. parc. 1785 v k. ú. Černošice za úplatu
360,- Kč
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi společností Český Telecom a.s., oprávněný z věcného břemene,
a Městem Černošice, povinný z věcného břemene, na vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemku č. parc.
2704/1 v k. ú. Černošice za úplatu 75,Kč
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi společností Český Telecom a.s., oprávněný z věcného břemene,
a Městem Černošice, povinný z věcného břemene, na vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích č. parc.
1693/18, 1693/17, 1694/19, 1694/18,
1691/2, 1692 a 1695 v k. ú. Černošice za
úplatu 15 465,- Kč
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
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o zřízení věcného břemene mezi
společností Český Telecom a.s., budoucí oprávněný z věcného břemene,
a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene, a společností
TEL-SERVIS Čechy, s.r.o., která je
investorem stavby telekomunikačního zařízení na pozemcích č. parc.
4099/20, 4099/30, 4099/35, 1561, 1352
a 4100 v k. ú. Černošice, za úplatu
7 012,- Kč
• zastupitelstvo města na základě
přiloženého GP souhlasí s prodejem
pozemků č. parc. 3925 o výměře 46m²
a 3935/17 o výměře 307m² v k. ú Černošice manž. Adamcovým za cenu
400,-Kč/m²
• zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 3469/2 o výměře
40 m² v k. ú. Černošice manž. Flegerovým za cenu 400,- Kč/m²
• zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi p. K.
Vošalíkem a Městem Černošice – obdarovaný, na pozemek č. parc. 4101/25
o výměře 138 m² v k. ú. Černošice
• zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 1585/3 a 1584/2
o výměře 960m² v k. ú. Černošice manž.
Mašatovým za cenu 915,- Kč/m²
• zastupitelstvo
města
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o budoucích
darovacích smlouvách – pozemky
a stavby pro zajištění infrastruktury
(lokalita Lada) mezi Stavební společností Knetl, s.r.o., Ing. M. Ulmajerem,
PaedDr. M. Chytrým a Městem Černošice.
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59. schůze rady města
konaná 5. ledna 2005
• rada města souhlasí s dělením pozemku parc. č. 2686/26 v kat. úz. Černošice
(ul. Berounská)
• rada města souhlasí s přestavbou zádveří RD čp. 932 na pozemku parc. č.
876/1 v Černošicích (ul. Tyršova)
• rada města souhlasí se stavbou RD na
pozemku parc. č. 4099/13, 14 v Černošicích (Werichova ul.)
• rada města souhlasí s přístavbou
rodinného domu čp. 864 na pozemku
parc. č. 1260, 1261/3 v Černošicích (Nerudova ul.)
• rada města souhlasí se stavbou RD
a altánu na pozemku č. k. 2141 v Černošicích (ul. Kladenská)
• rada města souhlasí se změnou stavby
před dokončením – RD na pozemku
č. k. 195/3 v Černošicích (V Boroví)
• rada města souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na akci
Parkoviště v ul. Dr. Janského u mlýna
dle předložené nabídky CityPlan, spol.
s r.o.
• rada města souhlasí s poskytnutím
příspěvku na čerpadlo – tlaková kanalizace – v ul. Ke Hřišti ve výši 17 000 Kč
• I. rada města ukládá starostce města
dále jednat se zájemci o koupi pozemků v sousedství ČOV (PK 500/2, 500/8);
II. rada žádá SÚ o vyjádření k navrženému záměru využití pozemků
• rada města rozhodla, že nelze souhlasit se zahájením stavby RD na pozemku 2917/54 v Černošicích (Lada-jih),

z radnice
protože komunikace na pozemku 2917
není dosud zkolaudována
• rada města souhlasí podpisem smlouvy o dílo – projekt Čerpací stanice
splaškových vod – Topolská
• rada města ukládá OISM svolat jednání s firmou CityPlan a jednat o snížení
ceny předložené nabídky projektové
dokumentace na akce Rekonstrukce
ul. Karlštejnská, Riegrova, Urbanistická
studie centra Města Černošice a Rekonstrukce křižovatky Vrážská – Mokropeská
• I. rada města bere na vědomí cenovou nabídku fy Strabag a ukládá
OISM co nejrychleji vypsat veřejnou
obchodní soutěž na rekonstrukci
komunikací (skupina komunikací
č. 5 – dojezdové komunikace) + ulice
Topolská (definované úseky), Říční
a Zd. Lhoty; II. rada ukládá OISM urgovat vlastníky nemovitostí v oblasti
plánovaných rekonstrukcí komunikací k urychlenému připojení na sítě
(vodovod, kanalizace) s upozorněním,
že po dokončení komunikací bude
vyhlášena stavební uzávěra; III. rada
žádá OISM, aby vyžádal podklady
zpracované firmou CityPlan; IV. rada
ukládá OISM postupovat tak, aby s realizací rekonstrukce komunikací bylo
možno započít co nejdříve
• rada města s přihlédnutím ke specifickým sociálním poměrům souhlasí
s výměnou vadného sporáku v bytě
paní Vodičkové, čp. 1062
• rada města souhlasí s navrhovaným
alternativním řešením opravy ulice
Fügnerova, předloženým SK Černošice,

a ukládá TS po dobu opravy komunikaci uzavřít
• rada města bere na vědomí, že bude
zamezen přístup na pozemky vedle
ČOV, neboť se zde opakovaně objevují
černé skládky
• rada města ukládá OISM projednat
s Krajský úřadem převod komunikace Dr. Janského do vlastnictví města
a smluvně ošetřit převedení záruky na
provedenou opravu
• rada města ukládá OISM zajistit opravu poškozeného kanalizačního sběrače
do ČOV a škodu uplatňovat v rámci
pojištění
• rada města souhlasí s podpisem dohody o ukončení smlouvy o dílo s firmou Grido, s.r.o.
• rada města souhlasí s prodloužením
nájemních smluv – byty v DPS
• rada města ukládá starostce dále jednat s firmou CityPlan o snížení ceny na
projektovou dokumentaci akce Obnova
krytů ulic Topolská, Říční a Zd. Lhoty
v Černošicích
• I. rada města doporučuje zastupitelstvu souhlasit s prodejem částí pozemků č. parc. 5856 a 6192/4 za cenu
500,- Kč/m² s tím, že bude nutné vyhotovit geometrické plány na oddělení
předmětných částí pozemků; II. rada
ukládá OISM projednat tento návrh
s žadatelem; III. rada žádá předložit GP
a prověřit, zda se z části nejedná o pozemek pod komunikací
• rada města bere na vědomí, že Město Černošice přizvalo zástupce Lesů
Steinských k jednání ve věci vyrovnání
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vlastnických vztahů, schůzka se usku- • rada města určuje od 1. 1. 2005 správteční dne 3. 2. 2005 v 9.00 hodin na cem kapitoly rozpočtu VaK Ing. FiloMěstském úřadě
vou
•
• I. rada města doporučuje zastupi- rada města souhlasí se zakoupením
telstvu města poskytnout prozatím vybavení pro jídelnu DPS v celkové
finanční příspěvek Farní charitě Nera- ceně 8 500,- Kč
tovice na provoz stacionáře v DPS pro • rada města souhlasí s uveřejněním
rok 2005 ve výši 200 000 Kč a ukládá navržené odpovědi na příspěvek
FO zapracovat do rozpočtu pro rok JUDr. Molnára – diskusní fórum www
2005; II. rada žádá Farní charitu Ner- stránek města
atovice v pololetí vypracovat vyhodno- • rada města ukládá odboru dopravy
cení provozu stacionáře
projednat umístění dopravní značky
• rada města s ohledem na ochranu zákaz stání soukromých vozidel na břemajetku (jedna z mála veřejně pří- hu řeky Berounky
stupných památek Černošic) souhlasí • rada města ukládá Technickým služs poskytnutím finančního daru na pro- bám odtáhnout vozidlo Oltcit bez SPZ,
voz elektronického zabezpečovacího odstavené na místní komunikaci v ul.
zařízení kostela Černošice pro r. 2005 Kazínská, do areálu TS a prověřit, zda
ve výši 2 280 Kč
je možno vozidlo zlikvidovat
• rada města doporučuje Českému sva- • rada města ukládá vedoucí TS vypsat
zu žen OV Praha západ podat žádost poptávkové řízení na strojové čištění
o grant na konkrétní akce realizované komunikací v Černošicích, specifikovat
v lokalitě Černošice
technologii, četnost čištění (3–4x za
• I. rada města bere na vědomí po- rok) a rozsah čištění dle předloženého
hledávku IBS Rokal ve výši 2 mil. Kč seznamu ulic (nabídky cca 5 společnosa doporučuje zajistit pohledávku tem)
prostřednictvím dostupných zajišťo- • rada města souhlasí s nákupem svávacích instrumentů a dále postupo- řecího stroje typu Gamastar 200 pro
vat právní cestou; II. rada ukládá FO potřeby TS
předat věc JUDr. Petrové; III. rada • rada města souhlasí s podpisem Doukládá odboru kancelář starosty datku č. 4 ke smlouvě č. VP 14 (změna
pozvat p. Pánka na příští chůzi rady ceny vody odebírané z vodovodní sítě
města
Hl. m. Prahy)
• I. rada města schvaluje soubor roz- • I. rada města projedná dodatek vepočt. opatření č. 10; II. rada doporu- řejnoprávní smlouvy č. 2 – Třebotov
čuje zastupitelstvu města ke schválení (Hlavní úpravou je cena za poskytosoubor předložených rozpočtových vanou službu, která se proti roku 2004
zvedla ze 120 tisíc na 320 tisíc Kč.
opatření č. 11

18

z radnice
Rozsah vykonávaných povinností na
území této obce se dle aktuálních
potřeb zvýšil na 1 pracovníka a 40
hodin týdně. Z tohoto důvodu je také
požadavek na navýšení počtu strážníků městské policie na celkový počet
6) na příštím zasedání; se smlouvou
bude souhlasit za předpokladu, že
obec Třebotov uhradí veškeré mzdové
náklady včetně nákladů na vybavení;
II. rada souhlasí s navýšením počtu
pracovníků městské policie, ale žádá předložit ekonomickou kalkulaci,
která potvrdí, že nedojde ke zvýšení
současných mzdových nákladů na
pracovníky MP
• I. rada města ukládá odboru kultury
zopakovat v Informačním listu článek
nabízející bezplatné zasílání SMS zpráv;
II. rada rozhodla, že prostřednictvím
této služby budou občanům zasílány
krizové a havarijní zprávy (přerušení
dodávky vody, elektřiny, jiná hrozící
nebezpečí) s tím, že odbor TS bude
odboru informatiky předávat krizové
zprávy z oblasti VaK a ostatní krizové
zprávy bude odboru informatiky předávat odbor kancelář starosty
• I. rada města rada souhlasí s prodejní cenou 20 Kč za informační brožuru
o Černošcích s tím, že zisk bude použit
výhradně na financování druhé části
projektu – vydání knihy o Černošicích; II. rada ukládá odboru kultury
uveřejnit v Informačním listu inzerát
upozorňující na možnost zakoupení
této publikace
• rada města souhlasí s pronájmem sálu v MěKS pro kurz aerobiku D. Kro-

bové od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 za
5 500 Kč
• I. rada města souhlasí s přihlášením
města k projektu rozvoje turistické
infrastruktury Karlštejnska v roce
2005 – TurInKa 2005 – díky němuž lze
požádat o finanční prostředky – dotace;
II. rada ukládá OISM prověřit možnost
získání finančních prostředků na výstavbu hřiště Husov
• rada města žádá p. Řehoře prověřit
vhodnost umístění stromu na Masopustním náměstí (kulový javor)
• rada města bere na vědomí informace
o jednání – nástavba bytového domu
– ulice Riegrova
• rada města ukládá OISM zadat zpracování studie využití pozemků pod
školou (Ing. Buchar)
• rada města bere na vědomí navýšení
počtu obyvatel správního obvodu MěÚ
Černošice a pověřuje tajemníka úřadu
prověřit možnost navýšení příspěvku
na výkon přenesené působnosti státní
správy
• rada města schvaluje vyřazení opotřebovaného DHM dle návrhů ředitelky
MŠ Karlická
• rada města žádá komisi kulturní předložit vhodné návrhy na název „bezejmenné“ ulice (bývalá část komunikace
Kazínská)
• rada města ukládá technickým
službám po konzultaci s p. Rádlem
a p. Adamem provést úpravy pozemku
Sportpark Berounka
• rada města ukládá TS provést provizorní opravu ulice Voskovcova
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Lidé více vnímají své okolí, říká starostka města
Na stránkách Informačního listu se pravidelně objevují zajímavé informace o práci městské policie, která se za uplynulé
roky stala nepostradatelnou součástí našeho města. Jelikož jde
o jedinou složku obce řízenou přímo starostou, dovolím si na
tomto místě komplexněji přiblížit činnosti, jimiž se černošičtí
strážníci zabývají, a také problémy, které každodenně řeší.
Přestože se hlídky městské policie
pohybují po celém
městě a jednotliví strážníci mají jeho území rozděleno na „své“ rajony, existují místa,
kam jsou posíláni častěji. V době školní
docházky, především v ranních hodinách,
je to některý ze silničních přechodů, při
návratu dětí ze školy pak nádraží, kde
policisté bdí nad tím, aby nedocházelo
například k poškozování zaparkovaných
automobilů. V podzimním období strážníci
zintenzivňují dohlídky na místních hřbitovech, v letním a zimním období pak sledují
dění v chatových osadách. V létě proto, aby
tu byl dodržován pořádek, v zimě jsou
jejich návštěvy prevencí proti vykrádání
rekreačních objektů. Hlídky městské policie se snaží kontrolovat i místa, kde jsou
tradičně zakládány černé skládky. Tady
však šance na dopadení provinilců není žel
příliš vysoká.

měsíců nestane, odstranění vraku i fyzickou likvidaci zajišťuje město na náklady
vlastníka. Poměrně častým jevem, kterému
musí policisté na území města čelit, je vandalismus. Nájezdům vandalů padnou za
oběť především dopravní značky, lavičky,
koše na odpadky či veřejné osvětlení.
Cizinci a spolupráce policie

K činnostem městské policie patří
i spolupráce s Policií České republiky, od
které získává několikrát do roka informace
o vývoji trestné činnosti v Černošicích.
Současně probíhá spolupráce také s cizineckou policií při řešení problematiky
ubytování a pracovní činnosti cizinců na
území našeho města.
Vinu nesou majitelé psů

Samostatnou kapitolou v činnosti
městské policie jsou zvířata. Strážníci
absolvovali speciální výcvik na jejich
odchyt a jsou v tomto směru i přiměřeně
Vandalismus je častý jev
vybaveni. Podařilo se jim dokonce polapit
Městská policie hlásí servisní firmě i hady, kteří unikli svému majiteli. Nejzaznamenané výpadky veřejného osvět- větším problémem jsou volně pobíhající
lení, ve spolupráci s odborem dopravy psi. Strážníci je odchytávají i několikrát
a odborem technické služby řeší chybné či do měsíce, umísťují je do kotců městské
chybějící dopravní značení a překopy ulic policie a po určité době je předávají do
a chodníků. Ve spolupráci s technickými útulku. K tomu však obvykle nedojde, neslužbami kontroluje a poté odstraňuje boť se podaří včas najít majitele. Stejným
plakáty, které nejsou městem potvrzeny problémem jsou i psi pobíhající v rozči jsou vylepeny mimo plakátovací místa. poru s vyhláškou města bez náhubku
Dále eviduje vraky a zasílá výzvy vlast- a vodítka. Každoročně dochází k několika
níkům k jejich odstranění. V případě, že napadením i zraněním. Vinu při tom nese tak v zákonem stanovené lhůtě dvou sou nezodpovědní majitelé útočících zví-
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řat. Strážníci provádějí i kontrolu plateb
místního poplatku za psy.

ných smluv. Vedle toho mohou policisty
prostřednictvím speciálního zařízení přivolat
v nouzových situacích jak obyvatelé
Mladistvým nalévat nelze
Domu s pečovatelskou službou, tak někteří
Několikrát měsíčně uskutečňují strážníci
osaměle žijící senioři. Pocit bezpečí, který
kontroly v restauracích nebo jiných provotak získávají, je pro ně velice důležitý.
zovnách na území města. Zaměřují se při
Rychlost hlídá radar
tom na prodej alkoholických nápojů, cigaJak mnozí řidiči pocítili, má městská
ret či pyrotechniky mladistvým a rovněž
kontrolují, zda nezkoušejí štěstí na hracích policie poměrně široké kompetence v obautomatech. V této činnosti budou samo- lasti kontroly dodržování pravidel silničního provozu. V tomto směru je nejčastěji
zřejmě nadále pokračovat.
diskutováno měření rychlosti radarem.
Pocit bezpečí je důležitý
Přestupky vzniklé překročením povolené
V současné době je na městskou policii
rychlosti jsou předávány k projednání ve
napojeno několik desítek objektů zejména
správním řízení pracovníkům odboru dove vlastnictví města, ale i objektů soukropravy. Ujišťuji však, že ve většině případů
mých. Policie je střeží na základě uzavřejde o výrazné překročení rychlosti.
Mezi sousedy strážník mnoho nezmůže
Poměrně často musí strážníci městské
policie zasahovat při řešení sousedských
nebo rodinných sporů. Četnost výjezdů,
které se těchto porušených mezilidských
vztahů týkají, je v našem městě častější
než ve městech jiných. Možnost policistů
je ovlivnit je však minimální.
Prevence a osvěta
Součástí činnosti městské police je
prevence. Strážníci pravidelně navštěvují
mateřské školy i školu základní, kde hovoří s dětmi, v kontaktu jsou rovněž se
seniory. Provádějí osvětu prostřednictvím
Informačního listu, letáků či přímým kontaktem s ostatními obyvateli města.
Pomoc obyvatel je nezbytná

U centrální pultu v policejní služebně přijímají
strážníci telefonáty těch, kdož potřebují pomoc

V posledních měsících se velice zlepšila
vnímavost obyvatel ke svému okolí a jejich
spolupráce s policisty, což je, současně se
zodpovědným chováním každého z nás,
pro dobrou situaci ve městě nezbytné.
Strážníků máme pouze pět a nemohou
být všude.
Helena Langšádlová, starostka
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Výroční zpráva o činnosti Městské policie
Černošice za uplynulý rok 2004
Již čtvrtým rokem
působí v našem městě
služba městské policie,
která má za cíl chránit veřejný pořádek.
Zajištění veřejného
pořádku je zákonem
o obcích svěřeno výhradně do působnosti
obce.

Městská policie zjišťuje všechny přestupky a správní delikty, a to zejména přestupky proti veřejnému
pořádku a místním obecně
závazným vyhláškám, dále
pak přestupky na úseku
občanského soužití, majetku
a bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.
V uplynulém roce bylo na
území Města Černošice městskou policií zjištěno 1 993 skutků
naplňujících znaky přestupků. Čtyři sta čtrnáct skutků bylo projednáno
na místě v blokovém řízení, v němž bylo na
pokutách uloženo 128 600 korun. V hotovosti bylo vybráno 86 300 a 42 300 korun
bylo uloženo na bloky na místě nezaplacené. Veškeré nedoplatky na uložených
pokutách jsou prostřednictvím Městského
úřadu Černošice předávány příslušnému
exekutorskému úřadu.
V loňském roce bylo odchyceno celkem
třiapadesát psů volně pobíhajících na veřejném prostranství bez dozoru svého chovatele. Takto odchycení psi jsou umísťováni
do záchytného kotce a po třech dnech jsou
předáni do útulku. Počet psů, kteří loni
skončili v útulku, je poměrně nízký – šlo
o pět zvířat. Psi v loňském roce pokousali
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šest lidí. I toto číslo je oproti minulým létům velmi nízké.
Dále se městská policie zabývala odstraňováním vraků z veřejných prostranství
a z místních komunikací. Za právě uplynulý
rok bylo v řízení o odstranění projednáno
sedmadvacet věcí.
Městská policie se v průběhu celého
loňského roku zabývala také jevem v současné době velmi rozšířeným. Jde o podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let. Podle odezvy z řad
černošické veřejnosti je nutné si
přiznat, že tento velice negativní jev se nepodařilo výrazněji utlumit. Proto budou
v průběhu celého letošního
roku kontroly restauračních
zařízení pokračovat, a to
i za asistence Policie České
republiky.
V rámci programu prevence
kriminality se od roku 2002 lze
připojit elektronickým zabezpečovacím systémem na službu městské policie.
V loňském roce tuto možnost využilo třiadvacet majitelů objektů.
V jarních měsících loňského roku uspořádali policisté několik besed s dětmi v našich
školních zařízeních. Besedy na různá témata měly společného jmenovatele – veřejný
pořádek a prevence kriminality. V těchto
návštěvách škol a besedách budou policisté
pokračovat i v letošním roce.
Do roku 2005 přeji všem obyvatelům
Města Černošice mnoho štěstí, zdraví,
spokojenosti a klidu, ke kterému se bude
služba městské policie snažit ze všech svých
sil přispět.
Gregor Dušička, Městská policie Černošice

z města a okolí

Neznámého do bytu či domu nepouštějte, varují policisté
Dne 4. ledna letošního v dopoledních hodinách oznámila telefonicky městské policii
starší žena z ulice Na Marsu, že byla okradena mužem středního věku, oblečeným do
hnědé semišové bundy s bílím límcem a světlých kalhot. Zloděj se do jejího bytu vetřel
pod záminkou kontroly elektroměru a elektrického rozvodu. Ženě poté sebral peněženku
a další cenné věci.
Jelikož to není první případ tohoto druhu v našem městě, dovoluji si všechny obyvatele
na hrozící nebezpečí opětovně upozornit. Doporučuji nikoho do bytu nebo domu nepouštět! V případě, že se někdo neznámý takto snaží do vašeho soukromí vetřít, požádejte
jej o předložení průkazu pracovníka pověřeného příslušnou kontrolou. Tito pracovníci
jsou povinni mít průkaz u sebe a na výzvu jej předložit. Při jakémkoli podezření zavolejte
ihned městskou policii na telefonní číslo 605 255 450 nebo 724 060 620 a strážníci neznámého prověří. Toto je způsob, jak se podobných krádeží vyvarovat.
Dva zranění při čelní srážce automobilů – 1. ledna ve 13.10 hodin byla hlídce městské
policie oznámena dopravní nehoda v ulici Radotínská v Černošicích. Na místě policisté
zjistili, že došlo k čelní srážce dvou osobních automobilů, při které byli zraněni dva lidé.
Přivolaná záchranná služba dopravila zraněné na traumatologické centrum Fakultní nemocnice Motol. Doprava v dotčené části Radotínské ulice byla řízena kyvadlově, provoz
byl plně obnoven ve 14.45 hodin.
V truhle byla mrtvá doga – 6. ledna ve večerních hodinách se na služebnu městské
policie dostavil muž a oznámil, že z chatové osady Na Vírku sledoval několik mužů, kteří
na protějším břehu Berounky v Praze 5 Lipencích zakopávali velkou truhlu. Z obavy, že
tam někoho pohřbívají, se rozhodl vše nahlásit. Celou záležitost převzala Městská policie
Praha, jejíž strážníci poté, co nechali muže truhlu vykopat, zjistili, že je v ní mrtvola německé dogy. Strážníci celou věc šetří jako přestupek.
Pohozené rámy pocházejí zřejmě z loupeže v Kazínské – 11. ledna v dopoledních hodinách oznámila paní z ulice Radotínská, že se na jejím pozemku povalují rámy od obrazů.
Když se na místo dostavila hlídka městské policie, zjistila, že se jedná pravděpodobně o rámy pocházející z krádeže vloupáním do rodinného domu v ulici Kazínská v Černošicích.
Rámy zajistila přivolaná hlídka Policie ČR.
Aby mohli policisté proti zlodějům včas a účinně zasáhnout, musí se o jejich nekalém počínání včas dozvědět. Apeluji proto na všechny obyvatele města, aby si všímali podezřelého
dění ve svém okolí, neboť případů vloupání v našem městě přibývá. Bude-li se vám zdát, že
Gregor Dušička, městská policie
něco není v pořádku, zavolejte!!!

Nebezpečné řádění zlodějů pokračuje, policie prosí o pomoc
Řádění zlodějů, kteří na území města
kradou poklopy splaškové a dešťové kanalizace, se přes veškerou snahu městské policie zastavit nepodařilo. Dovoluji si proto
touto cestou znovu požádat obyvatele

Černošic o pomoc. V případě, že uvidíte
jakoukoliv podezřelou manipulaci s těmito součástmi komunikací či chodníků, zavolejte prosím městskou policii, která vše
prověří.
Gregor Dušička, městská policie
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Zachránily nás skalní ostrůvky, které obrovské vlny
roztříštily, vzpomíná svědek útoku tsunami

Oblast Indického oceánu postihla obrovská tragédie. Nejničivější podmořské zemětřesení za posledních čtyřiačtyřicet let a následné obří přívalové vlny tsunami zničily
přímořská letoviska a zahubily tisíce lidí. Mezi těmi, kdož řádění živlu zažili na „vlastní
kůži“, byl i obyvatel Černošic Ing. Jiří Řehoř. V následujících řádcích se s námi podělil
o zážitky, na které asi nikdy nezapomene.
blíž u břehu a stačili se dostat na skálu.
Kde jste byl osudného dne?
Já
jsem zůstal na vyvýšeném kamenu, ale
Trávili jsme s rodinou část dovolené
když
se viděl, že se valí další, ještě větší
v jižním Thajsku na pobřeží Andamanskévlna,
skočil
jsem do vody a dostal jsem se
ho moře v AoNangu, což je rekreační oblast
na
skálu
k
nim.
V podstatě nás ale zachráu města Krabi. Asi 50 kilometrů vzdušnou
nily
četné
ostrůvky,
které první nápor vody
čarou od nás byl poloostrov Phuket, kde,
jak jsme se později dozvěděli, byla kata- roztříštily na tří až čtyřmetrové vlny. Když
strofa z celého Thajska nejničivější, a asi jsme se dostali na pláž, uviděli jsme první
40 kilometrů od ostrova Phi Phi, kde živel oběť a na druhé straně pláže další. Byl to
zabil jednu z českých turistek a kde my horolezec, který se nestačil dostat ze skal
jsme pobývali šest dní před tím. Tuto loka- a vlny ho doslova umlátily. Nikde nebyla
litu vlny zničily úplně.
žádná loď, která by nás odvezla. Jeden
z místních nás nakonec dovedl k místu,
Jak to vypadalo v AoNangu?
Šestadvacátého prosince jsme se rozho- kam mohla auta, která v tu chvíli odvážela
dovali, zda podnikneme výlet na motor- mraky turistů i místních do vnitrozemí.

kách na pevninu, nebo si půjčíme kajaky
a pojedeme podél pobřeží. Bylo nádherné
počasí, moře absolutně klidné, takže jsme
se rozhodli pro plavbu kolem pláží, kam
jinak turisty vozí lodě domorodců. Přes
pevninu se na pláže dostat nelze. Zakotvili
jsme na malé plážičce ohraničené skalami.
Během deseti minut jsme ale zjistili, že
moře začalo velice rychle ustupovat, že je
podezřele rychlý odliv. V dálce ještě nebylo
nic vidět, až jsem si všiml velké výletní lodi,
kterou začala první přibližující se vlna zvedat. Pak už se řítila k nám. Než nám došlo,
že to není pouhá bouřková vlna, voda nás
doslova zavalila. Bylo to hrozné, první vlna
se odrazila od břehu, podrazila mi nohy
a druhá už mě zalila. Sotva jsem se stačil
nadechnout, už jsem byl znovu pod vodou.
Byla špinavá, vůbec jsem nevěděl, kde jsem.
Naštěstí manželka se synem Markem byli
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O blížící se vlně nikdo nevěděl?

Informace nebyly žádné, i když na varování bylo relativně dost času. Od epicentra
zemětřesení k nám první vlna dorazila až
za tři hodiny.
Ztráty na životech i majetku musely
místní obyvatele tvrdě postihnout.
Thajci absolutně nelpí na hmotném majetku. Pro ně je nejdůležitější život a životy
jejich příbuzných. Neštěstí nedokázalo zlomit jejich klidnou a veselou povahu, kterou
si uchovali všichni, kteří přežili a zjistili, že
žijí i jejich blízcí. Ptal se Stanislav Janovský

Rada Města Černošice na svém posledním zasedání rozhodla, že na pomoc postiženým tsunami uvolní město
ze svého rozpočtu dvacet tisíc korun.

z města a okolí
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Kam lze posílat peníze
Nadace ADRA

– účet 85558555/0300, v.s. 777

Česká katolická charita

– účet 369-369369369/800
v.s. pro Indii 1071, Indonésii 1151,
Srí Lanku 1711

Společnost Člověk v tísni

– konto SOS Srí Lanka
991991991/0300

Český výbor pro UNICEF

– účet 11771177/0300, v.s. 800

ČČK, Fond Humanity

– účet 10030-7334-011/0100,
v.s. 444

SMS zpráva ve formátu

DMS ASIE a DMS SRILANKA
na č. 877 77 (jedna SMS 30 Kč +
DPH, na pomoc jde 27,03 Kč).

3
1 – 3. Přívalová vlna zvedla velkou výletní loď, vzápětí potopila
loďku udiveného domorodce a poté dokončila dílo zkázy na
pevnině. 4. Dlouhé loďky Thajců skončily v pobřežních lesích.
5. Markovi nic není, útěk před vlnami odnesly naštěstí jen nohy,
pořezané od skal.
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Místní poplatky aneb co je dobré vědět na začátku roku
Jaké místní poplatky a na základě čeho
je Město Černošice vybírá?
V souladu se zákonem č. 229/2003 Sb.
o místních poplatcích s platností od 1.1.2004
a vyhlášek o místních poplatcích Město Černošice vybírá:
- poplatek ze psů (vyhláška č. 3/2003),
- poplatek za rekreační pobyt (vyhláška č. 4/
2003),
- poplatek z ubytovací kapacity (č. 7/2003),
- poplatek za užívání veřejného prostranství
(č. 5/2003),
- poplatek ze vstupného (č. 6/2003),
- poplatek za odstraňování komunálního
odpadu (č. 4/2004 – nová vyhláška),
- poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj (č. 30/1998).
Všechny vyhlášky shodně stanovují plátce, podmínky, výjimky, lhůty splatnosti
a hlavně sazby jednotlivých poplatků.
Sazba poplatku za psa: 360 Kč ročně činí
v základní sazbě. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, a požádá si o úlevu, je sazba 120 Kč
ročně. Splatnost poplatku je do 31.5. t. r.
Sazba poplatku za odstraňování komunálního odpadu (nová vyhláška): pro
fyzickou osobu, která má v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek 492 Kč/osobu/rok;
pro fyzickou osobu, která má ve městě ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, činí poplatek 492 Kč/
objekt/rok. Platnost vyhlášky je od 1.1.2005.
Splatnost 1. části poplatku je do 31.3. t. r.,
splatnost 2. části pak do 30.9. t. r.
Sazba poplatku za rekreační pobyt: činí
15 Kč za osobu a každý i jen započatý den
pobytu, není-li tento dnem příchodu, nebo
paušální částka 4 500 Kč za osobu a rok,
kterou stanoví správce poplatku na žádost
poplatníka.
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Sazba poplatku z ubytovací kapacity: činí 4 Kč za každé využité lůžko a den. Správce
poplatku může po dohodě s poplatníkem
stanovit placení poplatku roční paušální
sazbou.
Sazba poplatku za použití veřejného
prostranství:
Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru skládek
zboží a vystaveného zboží:
- za dlouhodobé umístění (déle než 30 dnů)
5 Kč za m² a den,
- za krátkodobé užívání (kratší než 30 dnů)
na místě k tomu účelu určeném 10 Kč za m²
a den, v případě dlouhodobého umístění se
vyžaduje písemné povolení MěÚ,
- za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu
1100 Kč ročně za m² velikosti poutače,
- za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení všeho druhu 30 Kč
měsíčně za m², poplatek může být stanoven
paušální částkou (roční, měsíční, týdenní).
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
- za osobní automobil či přívěs za osobní
auto 3 600 Kč ročně
- za nákl. automobil, přívěs, návěs, autobus, za stavební stroje nebo maringotku
6 000 Kč ročně,
Za použití veřejného prostranství pro
provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10 Kč za m² a den,
- za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě
obytného domu v rámci stavebního povolení 5 Kč za m² a den,
- za použití veřejného prostranství na skládky
všeho druhu, které nebyly povoleny v rámci stavebního povolení 10 Kč za m² a den,
- za provádění výkopových prací na veřejném
prostranství 10 Kč za m² a každý i započatý den, v ostatních případech sazba činí
10 Kč za m².

z radnice
Sazba poplatku ze vstupného: činí
20 procent z úhrnné částky vybraného
vstupného z akcí komerčního charakteru,
např. tanečních zábav, estrád, pořadů spojených s tancem, hudebních koncertů a filmových představení pro dospělé, a 5 procent
z úhrnné částky vybraného vstupného u tanečních kurzů, dětských divadelních a filmových představení.

movitosti, u poplatku za psa např. odhlášení
a přihlášení psa.

Od kolika poplatníků město vybírá
poplatky? Poplatek ze psů – více než
900 poplatníků, poplatek za rekreační pobyt
– 12, poplatek z ubytovací kapacity – 12, poplatek za užívání veřejného prostranství
– 35, poplatek ze vstupného – 6, poplatek za
odstraňování komunálního odpadu – více
Správce poplatku může po dohodě s po- než 6 600 včetně chatařů, poplatek za provoplatníkem stanovit placení paušálem ve výši
zovaný výherní hrací přístroj – 15.
500 Kč z jedné akce nebo 5 000 Kč za rok
Kolik se vybralo?
v případě akcí prvního typu, 50 Kč z jedné
akce nebo 500 Kč za rok v případě akcí druZa rok 2004 přispěly místní poplatky
hého typu.
do příjmové stránky rozpočtu více než
Sazba poplatku za provozovaný výherní 3,5 mil. Kč.
hrací přístroj: poplatek za každý výherní
Kam peníze jdou?
hrací přístroj činí 5 000 Kč na 3 měsíce. NePříjmy z místních poplatků umožňují
bude-li poplatek zaplacen (odveden) včas
vytvořit podmínky pro zlepšení životnínebo ve správné výši, vyměří městský úřad
ho prostředí, zajištění veřejného pořádku,
poplatek platebním výměrem a může včas
v neposlední řadě výrazně napomáhají při
nezaplacený (neodvedený) poplatek zvýšit
opravách a údržbě řady komunikací, podaž o 50 procent.
porují rozvoj infrastruktury, kultury, sportu
Sankce
a zájmové činnosti mládeže např. formou
Pokud nebude poplatek uhrazen včas poskytování grantů.
a ve správné výši, bude poplatníkovi zasláOd kolika poplatníků se nepodařilo vyna pouze jedna upomínka se stanoveným
brat
poplatky?
termínem úhrady. Když ani pak nedojde
Drtivá část obyvatel Černošic i zde podk úhradě dlužné částky, bude následovat
platební výměr, kde již může být poplatek nikajících subjektů má vynikající platební
navýšen až na trojnásobek. Upomínání a vy- morálku a nedoplatky jsou výrazně nižší než
máhání poplatků je spojeno mj. s nemalými 5 % z celkového počtu poplatníků u příslušfinančními náklady za poštovné, proto bude ného místního poplatku.
MěÚ této možnosti striktně využívat. Proti
Co se stane, když nezaplatí?
rozhodnutí (platebnímu výměru) se lze sice
Poplatník, který záměrně neplatí místní
odvolat, ale odvolání nemá odkladný účinek,
tzn. poplatek vč. penále musí být uhrazen poplatky, se vystavuje nebezpečí, že zaplatí
do termínu uvedeném na platebním výmě- mnohonásobně víc ve formě sankcí a riskuje
ru (§ 48 zákona č. 337/1992 o správě daní i případnou exekuci.
a poplatků ve znění pozdějších předpisů). Ing. Petr Kopp, vedoucí finančního odboru MěÚ
Vyměřena může být i pokuta za tzv. neohlá- Pozn.: Vyhlášky jsou k dispozici na Městském
šené povinnosti nepeněžité povahy, týká se
úřadě a jsou vystaveny i na webových
veškerých změn – u poplatku za komunální
stránkách Města Černošic na adrese http:
odpad např. změna počtu osob, majitele ne//www.mestocernosice.cz
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Obcemi požadované omezení tonáže může způsobit
i dopravní kolaps, varuje vedoucí odboru dopravy

Téměř šest set kilometrů silnic II. a III. třídy na území okresu Praha západ má na starosti odbor dopravy Městského úřadu Černošice. Nikdo nemůže připojit svůj pozemek
na silniční síť či jinak zasáhnout do komunikace bez jeho souhlasu, což platí i o dopravním značení, kde se tato povinnost vztahuje i na místní komunikace v majetku obcí.
Do kompetence odboru patří i vydávání řidičských průkazů, evidence řidičů a vozidel,
řešení dopravních přestupků a další. S organizací a hlavními oblastmi činnosti odboru
však souvisejí i některé aktuální změny, které přinášejí určité problémy.
Organizačně se odbor člení na čtyři od- – přihlašování do evidence, převody, změny
během provozu, povolování přestaveb a také
dělení:
trvalé
vyřazení vozidla z provozu.
- oddělení dopravně správních agend,
Čestné
prohlášení nestačí. Od loňského
- oddělení registru vozidel,
roku
je
žadateli
o trvalé vyřazení z provozu
- oddělení správy dopravy a pozemních kouložena nová povinnost – spolu s žádostí
munikací,
- oddělení správy dopravy a pozemních ko- musí předložit i doklad o likvidaci vozidla
k tomu oprávněnou organizací. Již tedy nemunikací Města Černošice.
stačí dříve přijímané čestné prohlášení, že
Dopravně správní agendy
vlastník vozidlo rozebral na náhradní díly či
Činnost tohoto oddělení je zaměřena na jinak fyzicky zlikvidoval vlastními silami. Pro
autoškolství (registrace autoškol, zkušební ko- vlastníka to znamená další nepříjemnou pomisaře), evidenci řidičů (vydávání osvědčení vinnost, a to jednak zjistit, které firmy mohou
profesní způsobilosti; udělování, rozšiřování tuto likvidaci provádět, a pak samozřejmě
a odnímání řidičského oprávnění; vydávání jako za každou službu za likvidaci zaplatit.
a výměna řidičských průkazů) a projednává- Zákon je neúprosný a bez uvedeného dokladu
ní přestupků proti bezpečnosti provozu na nelze vozidlo trvale vyřadit.
pozemních komunikacích.
Oddělení správy dopravy
„Řidičák“ trvá déle. Od loňského května je
a pozemních komunikací
vydáván nový typ řidičského průkazu (plasNosnou náplní oddělení je výkon státní
tová karta). Výrobu tohoto řidičského průkasprávy na pozemních komunikacích. Vedle
zu zajišťuje Ministerstvo dopravy v centrální
toho se zabývá problematikou taxislužby
výrobně, což pro žadatele znamená určitou
a stanic měření emisí.
nepříjemnost. Dříve totiž při jedné návštěvě
Silnice jsou rozděleny podle toho, kdo je
úřadu – splnil-li zákonem stanovené podvlastní
a kdo na nich vykonává státní správu.
mínky – odcházel s novým řidičským průkaNa
dálnicích
a rychlostních komunikacích
zem. Dnes kvůli tomu, že výroba průkazů je
vlastněných
státem
vykonává správu miniszajišťována mimo pracoviště odboru, je doba
mezi podáním žádosti a převzetím nového terstvo dopravy, na silnicích I. třídy vlastněných krajem vykonává dozor a státní správu
průkazu stanovena na 20 dnů, což znamená
kraj, na silnicích II. a III. třídy (vlastníkem
další návštěvu úřadu.
je rovněž kraj) vykonávají státní správu poRegistr vozidel
věřené obce. Místní komunikace uvnitř obcí
Z názvu je zřejmé, že náplní oddělení jsou ve vlastnictví obcí, které také vykonávají
jsou činnosti související s evidencí vozidel státní správu.
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Černošice jako obec s rozšířenou působností však vykonává nejen funkci silničního
správního úřadu na silnicích II. a III. třídy, ale
stanovuje i místní úpravu provozu (dopravní značení) na silnicích II. a III. třídy a na
místních komunikacích, což přináší i určité
problémy.

stanovuje dopravní značení nejen na silnicích
II. a III. třídy, ale i na místních komunikacích
a veřejně přístupných účelových komunikacích. V některých obcích je však, jak
pracovníci odboru zjistili, osazeno dopravní
značení, ale i zpomalovací prahy, aniž by o jejich instalaci odbor rozhodl. „Příslušná obec
Obce požadují zóny. Stále rozšířenějším je osadila o své vlastní vůli a tudíž v rozporu
se stává požadavek na omezení rychlosti se zákonem. Za tento správní delikt lze uložit
v obcích formou „zón.“ Na podporu tohoto pokutu až do výše 200 tisíc korun,“ konstatuje
řešení žadatelé uvádějí, že se na území ob- vedoucí odboru.
ce nacházejí místa se zvýšeným pohybem
Výjimky neexistují. V souvislosti s noosob a tudíž i zvýšeným nebezpečím střetu vým zákonem problémy nastávají i ve chvíli,
vozidla s chodcem – školy, zdravotnická kdy na místních komunikacích je dopravní
zařízení, nákupní centra, sportoviště atd. značení stanoveno v souladu s rozhodnutím
„Pracovníci odboru však i v těchto případech odboru dopravy. Příkladem mohou být vjezdoporučují řešit na silnicích II. a III. třídy dy do chatových osad, kde zákaz vjezdu obec
problém snížením povolené rychlosti v daném vyžadovala například proto, aby zabránila řiúseku obvykle nepřesahujícím délku 200 met- dičům projíždět osadou po komunikacích nerů a neomezovat plynulost provozu v celé obci. odpovídajících předpisům na úkor využívání
Na místních komunikacích se vytváření zón silnic II. a III. třídy. V minulosti mohl starosta
jako problém nejeví,“ říká vedoucí odboru udělit, například na „espézetku,“ vlastníkům
dopravy Ing. Josef Smrž.
chat výjimku. Dnes výjimka z dopravního
Omezení hrozí kolapsem. Větším problé- značení, jak už bylo řešeno, neexistuje a vlastmem, než je omezení rychlosti na silnicích ník chaty tak vjezdem do chatové osady poII. a III. třídy formou zón, se jeví tendence rušuje zákon.
omezovat v obci provoz vozidel o hmotnosti
nad šest tun a mnohdy i nad 3,5 tuny. „Vyhovět těmto požadavkům by však znamenalo
totální kolaps dopravy. Vozidla nad uvedenou
hmotnost by se v podstatě mohla pohybovat pouze v rozmezí označení konce jedné
a začátku druhé obce. Doprava mezi obcemi,
okresy a kraji by byla zcela paralyzována,“
upřesňuje vedoucí odboru. „Znamenalo by
to však i značné dopravní potíže i uvnitř obce,
neboť více než šest tun váží vůz popelářů, vozy
rozvážející palivo do domů a také autobus zajišťující dopravní obslužnost obce. Nový zákon
o provozu na pozemních komunikacích totiž
výjimky ze zákazu vjezdu nezná,“ dodává
Ing. Smrž.
Obcím hrozí pokuty. Odbor dopravy tedy

Město je samostatné

Všechna dosud jmenovaná oddělení odboru dopravy mají své sídlo v Podskalské ulici.
Na území Města Černošice působí samostatné oddělení dopravy a správy komunikací,
které mimo jiné rozhoduje o uzavírkách
pozemních komunikací a stanovení objížděk na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích na území
obce, povoluje zvláštní užívání místních
komunikací na území obce a výjimky staveb
v ochranném pásmu místních komunikací
na území obce. Zajišťuje i dílčí úkony související s dopravní obslužností města (např.
přípravu vyjádření orgánů města) a vydává
souhlas s využíváním autobusových zastávek
(js)
na území obce.
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Sokolská výprava bez problémů dobyla severní pól
Krásné, slunečné a lehce mrazivé lednové
počasí čekalo na účastníky akce nazvané
Výprava na severní pól, kterou už tradičně
připravil Sokol Černošice. Sraz dobyvatelů
pólu, kterých se tentokrát sešlo okolo padesáti
včetně tří pejsků, byl u vrážské školky.
Přestože ručička kompasu jasně ukazovala
směr „daleký sever,“ cíl zas až tak daleký nebyl (asi kilometr vzdušnou čarou) a také trasa
nevedla přes zasněžené pláně a zledovatělou
krajinu bez známek života, ale skrz zalesněný a hezky „prošlápnutý“ kopec na Vráži. Na
počátku cesty musely děti vzít do hrsti rozum
a důvtip (některé možná i zkušenosti) a správně určit, které z připravených věcí se k výpravě
na pól nehodí a měly by je raději nechat doma
(hračky, knížky, plavky a pod.).

v lese věci, které poztrácela ve vichřici loňská
výprava. Překonání trhliny v ledu (v našich
podmínkách zapadané listím) po provazech
měli někteří členové výpravy nacvičené již
z loňské expedice. Novou, avšak velice vítanou
překážkou byl přesun z jedné ledové kry na
druhou na kladce zavěšené na laně. Někteří
těžší borci sice skončili svou cestu pádem do
„ledového oceánu“, těm zdatnějším a lehčím
se však jízda tak zalíbila, že si ji museli ještě
jednou zopakovat.

Čas pokročil, na polárníky padl lesní opar
a mlha a proto se pro jistotu museli zachytit
dlouhého lana, aby se nikdo neztratil. Za velkého jásotu pak všichni malí polárníci zdárně
zdolali cíl, kde už na ně čekala vztyčena vlajka
předešlých „zahraničních“ výprav. Sladká odÚkolů na trase bylo několik. Účastníci mu- měna, kterou pro ně připravil sponzor výpravy
seli najít a sesbírat barevné kartičky náležející – Sokol Černošice – přišla všem vhod.
barvě jejich družstva a odevzdat je při vstupu
A těm, kteří si kladou dosažitelné cíle, můdo „medvědí rezervace“. Plyšoví medvídci sice
nebyli příliš nebezpeční, nicméně bylo třeba žeme doporučit dobýt s námi pól opět příští
Matrina Stádníková
se jim vyhnout. Po cestě polárníci hledali rok!

Cesta k pólu nebyla jednoduchá. Na polárníky padl lesní opar a mlha a proto se pro jistotu museli
zachytit dlouhého lana, aby se nikdo neztratil.
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Výtěžek aukce v Karlické poslouží školnímu hřišti
Moderní a zároveň bezpečné dřevěné
prolézačky si na zahradě mateřské školy
jistě přejí mít všichni. S iniciativním návrhem, jak získat finanční prostředky na jejich
nákup, přišla paní Červenková, maminka
malého Tadeáše ze 3. třídy. Rozhodla se
v prostorách školky v Karlické zorganizovat aukci obrázků, které by za asistence
paní učitelek i rodičů namalovaly samy děti.
Nápad se zdál být zprvu příliš odvážným
počinem, v jehož úspěch příliš nevěřily ani
paní učitelky. O to užaslejší a zářivější byly
jejich obličeje, když sledovaly strhující „hru“
dospělých na závěr vánoční besídky. Dražba,
kterou paní Červenková vedla, probíhala

podle aukčních pravidel a cena některých
dílek vystoupala až na 1000 korun. V nabité atmosféře se projevila velkorysá vůle
rodičů podpořit školku. K tomu jistě přispěl
i vhodně zvolený okamžik vánoční besídky,
kdy děti ukázaly, co všechno se ve školce
naučily. Celková suma za vydražená dílka
se vyšplhala na 14 900 korun. Úspěch celé
akce podpořil pan Antonín Křížek, který
poskytl slevu na barevné pasparty a paní
Jitka Rabanová zapaspartováním obrázků.
Všichni jsme se poučili, že nezdolná iniciativa a zájem přináší výsledky. Nejen že
pomůže dobré věci, ale udělá radost i všem
zúčastněným.
Adriana Primusová

Organizátorka aukce paní Andrea Červenková (na snímku drží obrázek) se musela hodně činit.
Výsledek však stál za to. Například nádherný sněhulák (snímek vlevo nahoře) vyrobený z ovčí vlny,
dílo Míši Rabanové ze 3. třídy, byl vydražen za úctyhodných 550 korun.
(js)
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Sokolu Černošice se otevírají nové možnosti
rozšíření cvičebních a sportovních prostor
V letošním roce bude dle dohody s hokejisty SK Černošice odstraněno chladicí
čpavkové zařízení, které je umístěno na
pozemku Sokola těsně vedle budovy naší
sokolovny a přilehlé asfaltové plochy. Právě
na této ploše by bylo možné po odstranění
„čpavkárny“ vybudovat moderní sportovní
halu, která by
sloužila nejen
naší jednotě,
ale i široké
černošické veřejnosti. Tomu
v současné době brání právě
existence zmíněného chladicího zařízení, které má
své ochranné
pásmo.
O katastrofálním nedostatku cvičebních prostor
jsme již v minulých číslech Informačního
listu psali, není proto třeba tuto skutečnost
příliš rozvádět, ale v případě nových prostor
se naskýtá možnost založení oddílů sportovních odvětví, která v současné minitělocvičně nemohou existovat. Zejména naši
žákovští basketbalisté získali již dnes dobrou
pověst i mimo Černošice, vzhledem k našim
prostorovým možnostem však nemohou ani
pomýšlet na účast v soutěži. Registrujeme
zájem i o další sporty, například odbíjenou,
tenis, florbal aj.
Po zveřejnění informace, že u školy
v Mokropsích je k dispozici nová hala, jsme
okamžitě kontaktovali provozovatele a snažili se zajistit pro naše žákovské basketba-
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listy tréninkové hodiny. Bohužel, do konce
školního roku je hala obsazená. To ukazuje,
že další sportovní hala by jistě našla své
uživatele.
Nová hala by vhodně doplnila komplex
sportovních zařízení v centru Černošic
(zimní stadion – sokolovna – hala) a zcela
jistě by přispěla k užitečnému využití
volného času
aktivním
pohybem především naší
mládeží. Pro
tu je pohyb životní nutností
a v neposlední
řadě i prevencí drogových
závislostí všeho druhu.
V současné
době
není
v silách naší
jednoty takový záměr samostatně realizovat. Obracíme se proto na veřejnost našeho
města s žádostí o radu, jak se tohoto jistě náročného úkolu co nejlépe zhostit. Nabízíme
možnost různých forem spolupráce a vítáme sponzory, návrhy a připomínky. Vítáme
každý nápad, který by naší společné věci
pomohl, vždyť hala by sloužila nám všem.
Děkujeme předem za vaše nápady, případně nabídky ke spolupráci, které můžete zaslat
na e-mailové adresy: toy.soldier@volny.cz,
(náčelník J. Kořínek, tel.: 251 643 463);
Rehor@login.cz, (místostarosta P. Řehoř);
Jiri.Dvorak@volny.cz, (hospodářka M. Dvořáková).
Výbor TJ Sokol Černošice

z města a okolí

Zwanzig Jahre Mehrweckhalle Gerbrunn aneb černošické
historické šermování v Bavořích

Půl druhé desítky divadelních, hudebních a dalších
uměleckých souborů se zúčastnilo velkolepé oslavy
20. výročí vybudování víceúčelové haly v našem partnerském městě Gerbrunnu, která se konala 4. prosince loňského roku. Soudě podle mohutnosti oslav,
jsou gerbrunnští na svou halu náležitě pyšní. A podle
našeho názoru je na co!
Od svého založení poskytuje hala zázemí několika
desítkám místních sportovních a kulturních organizací a zároveň slouží k pořádání většiny kulturních
a společenských akcí v tomto německém městě.
A protože se gerbrunnští chtěli o radost ze své haly
podělit, pozvali na oslavu zástupce ze svých partnerských měst. Polskou Lešnici reprezentoval velký
dětský dechový orchestr a Černošice dvě skupiny historického šermu – Alotrium a dámská Reginleif. A jak
se vystoupení šermířek a šermířů líbila? Pojedete-li
někdy z Norimberku do Frankfurtu a zastavíte-li se
v Gerbrunnu, můžete se optat.
(jk)

Děti výtvarného oboru Základní umělecké školy spolu s paní učitelkou Hanou Bláhovou vymyslely, jak
zpestřit život obyvatelům Domu s pečovatelskou službou. Několikrát do roka mezi své starší přátele zavítají
a společně malují. To poslední setkání, které se uskutečnilo 20. ledna, bylo ve znamení vzpomínek na jarní
oblohu a jarní vůně. Úkolem dětí bylo zapojit obyvatele DPS do společného díla, což se jim vrchovatě
podařilo. „Děti jsou touto prací nadšeny a dědečkové a babičky rovněž. Dokonce jsme mezi seniory objevili
skutečné talenty, kteří to se štětcem a barvami skvěle umí,“ uvedla paní učitelka Bláhová.
(js)
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Chráněný rodinný dům v Dolních Mokropsích

Podobu Černošic z hlediska urbanismu a „modernosti“ architektury spoluvytvářela řada předních architektů své doby. Mezi nimi i pražský architekt a urbanista František Roith (1876–1942),
jeden z významných představitelů geometrické
moderny v české architektuře. Jeho dílo, stejně
jako tvorbu mnoha českých či v českých zemích
působících architektů, ovlivnil věhlasný architekt
a profesor vídeňské Akademie
Otto Wagner.
Pro Černošice Roith navrhl v letech 1909–1917 pět
rodinných domů, z nichž ty
nejhodnotnější nevhodnými
stavebními úpravami pozbyly
svůj původní ráz a originalitu.
Na druhou stranu příkladnou
péčí současných majitelů je
v původní podobě dochovaná rodinná letní vila
v ulici Dr. Janského, kterou Roith projektoval pro
dr. Gutha v roce 1913. Stavba včetně vnitřního
zařízení, zahrady, chodníčků, plotů a studny na
parní čerpadlo vznikla ve velmi krátkém časovém
úseku – červen až září 1913.
Exteriér vily, od roku 1987 evidované v Ústřed-

ním seznamu kulturních památek, se vyznačuje
jednoduchým a decentním hmotovým rozvržením s důrazem na střed hlavního průčelí s členěním apsidy a dvoukřídlého schodiště a jemnou
markýzu nad vstupními dveřmi bočního průčelí
s prosklenými stupňovitými okraji. Naproti tomu
v interiéru vyniká promyšlenost disposičního
uspořádání stavby s originálním sepětím jednotlivých detailů (schodišťová hala
s mírně prohnutým dřevěným
zábradlím a lehce vypouklé stěny
se třemi obdélnými okny vyplněnými mnoha skleněnými tabulkami nebo oválné vitrajové barevné
okénko dámské ložnice s motivy
bílých tulipánů na modrém
kruhovém pozadí v zeleni listů).
Dochována jsou všechna původní
okna a dveře včetně jednoho původního svítidla,
místy původní podlahy i zabudovaných skříní.
Z architektem navrženého mobiliáře se částečně
dochovalo zařízení dámské ložnice s dřevěnou
postelí s prohnutými úseky opěradla v místech
pod oválným oknem.

Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Domácky Dorian; slitina mědi a cínu – B. Ochutit solí; pohádková postava – C.
Úhor; úřední sdělení; součásti obleků – D. Žen. jméno; cizí zkr. pro číslo; první veslař – E. Cisternové plavidlo; nechybí ani jedna – F. Vidiny; něm. muž. jméno; barva v kartách – G. Číslovka
řadová; špička – H. Rozšířená protivzdušná obrana (Extended Air Defence); ruské zájmeno – I.
Vyhlášená španělská restaurace v Praze (La Casa); nář. kocour – J. Cikán; hovězí dobytek – K. Souhlas; pobídka – L. Běžec na delší trati vyznávající určitý styl; zahalen – M. Muž. jméno; Olbrachtovy iniciály; britský cestovatel – N. Světový tenisový žebříček; chem. prvek; lat. cesta – O. Turecký
důstojník; ten, kdo zadrhává v řeči; nářečně strop – P. Vodní květina; lenochod tříprstý; hybná síla
– R. Pracovník nakladatelství; uhlovodíky – S. Něm. souhlas; nizozemské město; římská devítka.
SVISLE: 1. Letecký parametr; vzít; stromořadí – 2. Shluk stavení; představitel Johnyho Ramba
a Rockyho Balboy; indická stavba – 3. Začátek tajenky; oprašovati – 4. Název písmene; součásti
pluhů; prapor Černých baronů; kmen v Gabunu a Kongu – 5. Výrobce kancelářských pomůcek;
rakouská energetická společnost působící i u nás; plošná míra; aspik – 6. Nota; mariášová hláška;
obec u Prahy; zkratka Rukopisu královédvorského – 7. A sice; iniciály malíře Rabase; sundat
boty; meditační slabika – 8. Slabika blábolení; střední škola dopravní; sportovní zkratka; jméno
fenky – 9. Egyptský bůh Slunce; vegetační formace; kujný nerost; ničema – 10. Dokončení tajenky. – 11. Značka jap. fototechniky; kotrmelce; létaví savci – 12. Rysy; abort; vzácný kámen.
NÁPOVĚDA: I. Blů – S. Alkmar – 4. Kota – 5. AEG.
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Nenechte si ujít 1. školní ples v černošickém ClubKinu
Rada školy, Základní škola Černošice a Město Černošice zvou na 1. školní ples, který se
bude konat v rámci projektu Komunitní škola. Ples se koná v sobotu 26. února od 19.30
v prostorách ClubKina a Sokola Černošice ve Fügnerově ulici 269. K tanci a poslechu zahraje Funny dance band, své umění předvede taneční soubor Pramínek pod vedením Marcely
Látalové, v dražbě uměleckých předmětů od keramičky Kateřiny Uzlové budete moci přispět
škole a vše završí bohatá tombola. Věřím, že na vás čeká příjemný večer. Cena vstupenky je
150 korun. Výtěžek z plesu poslouží k vybavení školní učebny výpočetní techniky. Rezervace
vstupenek na tel.: 251 643 342 od 19 do 21 hod.
Mgr. Pavel Blaženín, odbor kultury

A už je tu zase slavný mokropeský masopust
Už po sedmnácté se v sobotu 5. února ve 14 hodin sejdou všichni příznivci masopustního veselí před mokropeskou hasičárnou v Srbské ulici. A co tam na ně čeká?
Spousta zábavy a pěkné muziky. Masopustní veselí se bude odehrávat na nově zrekonstruovaném Masopustním náměstí a zakončí je zábava v ClubKinu. K tanci a poslechu
zahraje od 20.00 Dixi ze fsi pod taktovkou Pavla Kopačky.
(pb)

Posílání obecních zpráv pomocí SMS
V současnosti jsme shromáždili 92 zájemců o tuto bezplatnou službu a těšíme
se na další. Město tedy znovu vyzývá všechny zájemce o nahlášení čísla svého
mobilního telefonu, na který chtějí zprávy zasílat. Čísla svých mobilních telefonů
spolu se jménem a adresou posílejte prosím na městský úřad asistentce starostky Markétě Kolářové buď běžnou poštou, nebo poštou elektronickou na adresu:
marketa.kolarova@mestocernosice.cz.
(mk)

Český červený kříž zve na výroční členskou schůzi
Místní skupina Českého červeného kříže v Černošicích vás srdečně zve na svoji výroční
členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 12. února ve 14.00 v sále Kulturního střediska
Výbor ČČK
na Vráži, Mokropeská 1208.

Hospodářská komora – povinné připomínkovací místo zákonů
Koncem loňského roku se rozhodnutím vlády stala Hospodářská komora České
republiky povinným připomínkovacím místem zákonů. Jde o významný krok, o nějž
usilovala a který znamená posun ve vnímání HK ČR jako partnera k diskusi nad tvorbou podnikatelského prostředí. Je to příležitost pro celou komorovou síť aktivněji se
zapojit do přípravy resp. úprav přijímaných zákonů a tím přispět k prosazování a hájení zájmu podnikatelů v obecné i oborové podnikatelské legislativě.
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, oblast Praha západ, Podskalská 19, 128 25
Praha 2, tel.: 221 982 237, tel./fax.: 221 982 432, www.hkpz.cz, ohk@hkpz.cz.
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Na konci roku 2003 chybělo do pěti tisíc 107 obyvatel
Na sklonku loňského roku přivítalo Město Černošice pětitisícího obyvatele. Stala se jím
Anna Ducháčková, která vedle toho, že obdržela pamětní diplom a finanční pozornost, posunula město ke zvýšenému koeficientu velikostních kategorií obcí a tím pádem i k větším
příjmům při přerozdělování daňových příjmů ze státního rozpočtu. A jak se vlastně přiblížení k pětitisícové hranice počtu obyvatel a poté její překročení vyvíjelo?
Rok 2003
Rok 2004
k 31. 12. nás bylo 4 893
k 31. 12. už nás bylo 5 037
narodilo se 45 nových občánků
narodilo se 39 nových občánků
trvale se přihlásilo 190 lidí
trvale se přihlásilo 230 lidí
odhlásilo se 85 obyvatel
odhlásilo se 76 obyvatel
zemřelo 41 obyvatel
zemřelo 53 obyvatel.
Za správní odbor Věra Trlidová

Brožura o Černošicích už je na prodejních pultech
V černošických trafikách a v pokladně
MěÚ v ulici Riegrova 1209 je od počátku února k dostání pěkná brožurka o našem městě. Mimo jiné
se v ní dočtete o historii, architektuře i slavných osobnostech Černošic, najdete
v ní i potřebné informace
týkající se turistického ruchu a kultury včetně přehledové mapky. Autorkou brožury
s názvem Černošice – letovisko
na Berounce je Adriana Primusová,
pěkné fotografie poskytl Petr Kubín.
Celý projekt a vydání brožury podpořilo
grantem Město Černošice.
(pb)

Veřejná sbírka na zakoupení hasičského vozu stale běží
Největším problémem, se kterým se potýká mokropeská jednotka sboru dobrovolných
hasičů, je zastaralé technické vybavení. Městská rada proto rozhodla o vypsání veřejné
sbírky, která by měla shromáždit finanční prostředky na nákup nového hasičského auta. Příspěvky je možné odevzdat do pokladniček v hasičské zbrojnici v Mokropsích, na
městském úřadu nebo přímo na konto městským úřadem pro tento účel zřízené: č. ú. 35388063349/0800.
Ing. Petr Vágner, hospodář SDH Černošice – Mokropsy, tel.: 724 060 151, hasici@sdhmokropsy.cz.
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S kytarou kolem světa se jmenuje recitál Štěpána Raka
Odbor kultury vás zve na recitál Štěpána Raka nazvaný S kytarou kolem světa, který se
bude konat v sobotu 19. února od 19.00 v koncertním sále ZUŠ, Střední 403. Štěpán Rak
se stal prvním pedagogem kytarové hry v historii pražské AMU, kde vyučuje od roku 1982.
Předtím působil několik let ve Finsku, kam byl pozván, aby pomohl vytvořit základy moderní kytarové školy ve Skandinávii. Díky své unikátní kytarové technice a naprosto převratnému pojetí hry se velmi rychle stal jedním
z nejvyhledávanějších a nejvytíženějších
kytarových pedagogů současného světa. Je
pravidelně zván na koncertní a přednášková
turné předních světových univerzit. Štěpán
Rak procestoval se svou kytarou více než
sedmdesát zemí světa. Všude se nechával
inspirovat hudbou nejrůznějších národů
a právě s touto hudbou seznámí černošické
publikum.
(pb)

Tři zlaté vlasy Děda Vševěda v MěKS

Inscenace seznamuje s ušlechtilým jazykem jedné z našich nejkrásnějších národních
pohádek a zároveň s moderně chápanou tradicí loutkového divadla, kterou vychutnávaly generace našich předků. Tématicky se obrací k oblastem, které jsou i dnes aktuální
– zpupnost a panovačnost, pokora a nebojácnost, osud a jeho naplnění. Podle Karla Jaromíra Erbena scénář napsal a režii má Luděk Richter, s loutkami Karla Vostárka a hudbou
Karla Šefrny hrají Věra Čížkovská a Luděk Richter. Humor, nadhled, výborné vedení
loutek, jasné sdělení tématu, hezké písničky a výborné herecké výkony si mohou při
představení diváci užít do sytosti. Ostatně to nejlépe zjistí ten, kdo ve středu 23. února
v 10.00 přijde i se svými ratolestmi do sálu MěKS, Mokropeská 1208. Určitě se bude
(pb)
dobře bavit.

Dětský karneval s tombolou a soutěžemi v MěKS
Mateřská škola Husova zve všechny zájemce o dobrou zábavu do Městského kulturního střediska na Vráži, Mokropeská 1208, kde se 26. února od 13.00 do 17.00
bude konat dětský karneval. Na děti čeká bohatá tombola a soutěže. O občerstvení je
postaráno.
(pb

Komorní koncert v Základní umělecké škole
Komorní koncert v sále Základní umělecké školy ve Střední ulici 403 se uskuteční 25. února v 19.00. Na programu bude Sonáta Es dur pro violu a klavír J. Brahmse, Sonáta pro violu
a klavír P. Hindemitha a Klavírní kvartet Es dur R Schumanna. Skladby zazní v podání
Ester Godovské – klavír, Tamary Polakovicové – housle, Dominiky Hoskové – violoncello
(pb)
a Jany Douchové-Vavřínkové – viola.

38

kultura

Černošická knihovna má za sebou úspěšný rok

ny. Pro uspokojení poptávky plánujeme letos
rozšíření této služby na další dva uživatelské
počítače.

Za velký přínos považujeme ve velmi krátkém čase dokončenou katalogizaci celého
knižního fondu, který čítá přibližně 20 tisíc
knižních jednotek. Díky tomu bylo možné
zakoupit on-line katalog dokumentů, který
v nejbližší době umožní zveřejnění seznamu
Irena Šilhánková
Eva Vacková
všech titulů nabízených knihovnou na interNákup nového kalendáře každoročně vy- netu.
bízí k malé rekapitulaci. Dovolte proto i nám,
Doufáme, že všichni naši čtenáři ocenili
vašim knihovnicím, krátké připomenutí toho, i rozšíření otevírací doby v knihovně na páco minulý rok černošické knihovně a jejím teční dopoledne od 9.00 do 11.30.
prostřednictvím vám, čtenářům, přinesl.
Rády bychom také poděkovaly všem dětem,
Na začátek několik zajímavých číselných které se zúčastnily výtvarných soutěží zorúdajů. V loňském roce našlo cestu do knihov- ganizovaných naší knihovnou. Dílka malých
ny 3 050 návštěvníků a my jsme zaznamenaly malířů nám pomohla zútulnit a vyzdobit
14 888 výpůjček. Počet zaregistrovaných vnitřní prostory knihovny. Interiér knihovny
čtenářů přitom vzrostl téměř o stovku. Po- oživilo i zřízení dětského koutku pro naše
těšitelný je i fakt, že jsme mohly, díky štěd- malé návštěvníky.
rosti správců městské pokladny, rozšířit fond
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem
knihovny o 615 nových knih – o dvě stě víc
než v roce 2003. Seznam nejnovějších „pří- našim milým čtenářům za jejich přízeň
růstků“ zveřejňujeme každý měsíc na strán- a popřát jim vše dobré v roce 2005. A co
popřát naší černošické knihovně? Dostatek
kách Informačního listu.
náruživých čtenářů a stálou podporu městV této souvislosti bychom vás rády upoských zastupitelů. Držte nám palce a přijďte
zornily především na nové knihy, které se
se podívat.
nám podařilo získat za velmi výhodných
Irena Šilhánková a Eva Vacková, vaše knihovnice.
finančních podmínek z nakladatelství Albatros a Knižní klub. Za zmínku stojí napříÚnorová anketa pomůže
klad šestisvazková Tematická encyklopedie knihovnicím zkvalitnit služby
Larousse, ale také nové výukové CD-romy.
Zavítáte-li během února do černošické
Rodiče a učitele jistě potěší rozšíření nabídky městské knihovny, budou tam na vás čekat
časopisů o dvouměsíčník Děti a my, který se vedle knih i anketní lístky s otázkami typu
zabývá problematikou výchovy dětí. Všechny „jak jste spokojeni se službami knihovny,
případné zájemce pak upozorňujeme na no- s výběrem nabízených titulů či provozní
vý „eurokoutek“, ve kterém zpřístupňujeme dobou knihovny“. Vedle toho vás pracovnice
všechny aktuální dokumenty Evropské unie.
knihovny formou ankety požádají o podněty
S velkým zájmem se v průběhu roku setká- a nápady, které byste jim chtěli sdělit. Výsledky
vala nabídka bezplatného přístupu na internet ankety zveřejníme na stránkách Informačního
pro všechny zaregistrované uživatele knihov- listu.
(red)
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BERANOVÁ, Eva: Kočičí pověsti; CLARKOVÁ, Mary Higgins: Ještě se setkáme;
DEAVER, Jeffery: Zahrada bestií – válečný román; FARSKÁ, Helena: Maryša naruby; FULGHUM, Robert: Třetí přání; GRISHAM, John: Trenér; HARROD-EAGLES,
Cynthia: Dynastie Morlandů – 8. a 9. díl; CHADWICKOVÁ, Elizabeth: Sokoli
z Montabardu – historický román; KANTŮRKOVÁ, Eva: Nečas – eseje; KELLERMAN, Jonathan: Terapie – psychologický román; KULHÁNEK, Jiří: Divocí a zlí
– 1. a 2. díl scifi; LEWISOVÁ, Susan: Temné touhy – román pro ženy; LUDLUM, Robert: Altmanův zákon – špionážní román; MARINKOVIČ, Ranko: Kyklop – válečný
román; MÁRQUEZ, Gabriel García: Generál ve svém labyrintu; ORSENNA, Érik:
Koloniální výstava; SIMENON, Georges: Maigret a záletný pan Charles; VĚTVIČKA, Václav: Moje vzpomínková dobrá jitra – fejetony; WOODOVÁ, Barbara:
Hvězda Babylonu
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Rakousko – ilustrovaný průvodce; FRIELOVI, John a Linda: Sedm nejhorších
rodičovských omylů; HARAPES, Vlastimil: Vlastimil Harapes – autobiografie; JŮZL, Miloš: Dějiny umělecké kultury 1., 2. díl; LANGER, Stephen: Jak si zvýšit IQ;
NAKONEČNÝ, Milan: Motivace lidského chování; POSENER, Alan: John Fitzgerald Kennedy Jacqueline Kennedyová – biografie; VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová
psychologie; VODIČKA, Karel: Dělení Československa; VOLKMAN, Alois: Ptám se
svých slov, Znovuzrození – poezie; WEISSENSTEINER, Friedrich: Lásky v cizích
postelích – milostné aféry velikánů
Pro děti a mládež:
BALLINGER, Erich: Pravěký malíř – dobrodružný román z doby kamenné; EKEN, Cecilie: Studna pána mlh; GOSCINNY, René: Dárek od Caesara – komiks;
JOHNS, E. W.: Worrals v divočině, Worrals – Záchranná akce – dobrodružné
příběhy; LACROIX, Jean Jacques: Dcera Slunce a Luny – pohádky; MOSER, Erwin:
O třech sůvičkách a jiných zvířátkách; PRATCHETT, Terry: Lehké fantastično
– fantasy román; ŽÁČEK, Jiří: Zvířátka v ZOO; velký výběr pohádkových leporel
pro nejmenší

Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00.
Čtvrtek: 12.30 – 16.00.
Pátek: 9.00 – 11.30.
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na
internet. Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme
se na vás.
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Kultura v sousedních obcích
Dobřichovice – Sál dr. Fürsta
4. února, pátek ve 20 hod.: Blues rock v podání kapely Jakub Noha band a jejího
hosta.
5. února, sobota v 15 hod.: Kejklířské divadlo z Doudleb uvede pohádku Kouzelná
kulička aneb jak Vojta k šikovnosti přišel. Netradiční představení navazuje na
tradici jarmarečních divadelníků a kejklířů a plně využívá jejich výrazových prostředků – kejklířské a artistické techniky, živé muziky a loutkoherectví spojeného
s činohrou. Účinkovat bude známý kejklíř Vojta Vrtek a herec a muzikant Jan
Brůček.
25. února, pátek ve 20 hod.: Beseda s promítáním Martina Mykisky – Afghánistán,
země prachu a růží. Cestovatel vylíčí dojmy
z dvouměsíčního dobrodružného pobytu
v Afghánistánu po pádu Tálibánu a ukáže
život obyčejných lidí, kteří musí ve své válkou zničené zemi žít a pracovat. Vyprávění
s promítáním doprovodí ukázky afghánské
hudby.
Martina Hrdličková, kulturní produkce Dobřichovice

inzerce
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