Noviny našich obcí
… aneb zprávy z obce Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň a Radouň
5/2 016
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RECYKLACE V NAŠICH OBCÍCH,
NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ NÁM ZÁLEŽÍ
Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL za rok 2015 vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili celkem 132 televizí, 32 monitorů a 506 kg
drobných spotřebičů. Tím přispěli k úspoře nejen 38 MWh elektřiny, 1 348 l ropy, 175
m3 vody a 2 t primárních surovin, ale i ke snížení emisí skleníkových plynů o 9 t a produkci nebezpečných odpadů o 34 t. Pro příklad: recyklací běžných 100 televizorů lze
uspořit spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo 400 l ropy, potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska.
Studie posuzuje systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobného
audiovizuálního elektrozařízení s dopadem na životní prostředí.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
(Převzato ze zprávy společnosti Asekol ).

PROHLÍDKY KOMÍNŮ
Kominíci pan Bláha a pan Juna provedou v našich
obcích pravidelné prohlídky komínů a zpracují
revizní zprávu v pátek 23. září a v sobotu 24.
září 2016 od 8,00 hod.
Prohlídku lze objednat na obecním úřadě nejpozději do 22. 9. 2016 buď osobně, nebo telefonicky na tel. č. 326 337 221.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Obecní úřad ve spolupráci se svozovou firmou
AVE připravuje svoz nebezpečného odpadu –
oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice,
mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny,
zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
Pokud se potřebujete tohoto odpadu zbavit, lze ho odnést na sběrný dvůr nejpozději do 30. 9. 2016.
Nebezpečný odpad bude následně odvezen
1. 10. 2016 odvezen k likvidaci.

SEZÓNNÍ SVOZY ODPADŮ
Svoz velkoobjemového odpadu (koberce, matrace,
nábytek apod.) se uskuteční:
 v pondělí 26. 9. 2016 od 7,00 hod ve Vysoké
Libni a v Radouni,
 v úterý 27. 9. 2016 od 7,00 hod v Mělnickém
Vtelně
Svoz elektrozařízení (TV, PC, lednice, mrazáky, pračky apod.) pak bude pokračovat:
 v pondělí 3. 10. 2016 od 7,00 hod ve Vysoké
Libni a v Radouni
 v úterý 4. 10. 2016 od 7,00 hod v Mělnickém
Vtelně
Odpady umístěte před dům ke komunikaci a pracovníci obce ho v dané dny odvezou.

KRONIKÁŘ(-KA) OBCE
Obecní úřad hledá tímto zájemce o post kronikáře(ky), který se zajímá o dění v obci a je ochotný toto
zaznamenávat a vést dle zákona kroniku obce. Bližší
informace na obecním úřadě, nejlépe osobně.
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Spolky v obcích
TJ SOKOL MĚLNICKÉ VTLENO
T. J. Sokol Mělnické Vtelno ve spolupráci s obecním úřadem pořádal
již 3. ročník „Rozloučení s prázdninami“. Pro děti bylo připraveno
spousta her, soutěží a samozřejmě odměn. Nechyběla cukrová vata,
malování na obličej a oblíbený skákací hrad. Po celé odpoledne bylo
k dispozici drobné občerstvení a hrála příjemná hudba.
Počasí nám přálo a teploty byly přímo tropické, proto přišlo vhod
zkropení stříkačkami při ukázce hasičského zásahu místních malých
hasičů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům – EVA. CZ panu
L. Stejskalovi, Vitaně Byšice, Obecnímu úřadu Mělnické Vtelno a
v neposlední řadě všem dobrovolníkům a členům Sokola, kteří se na
přípravách podíleli.
Bohužel se přihodila i
nešťastná událost, kdy si
malý chlapec na sebe zvrhl kávu, a musela být na
doporučení přítomné
zdravotnice přivolána
záchranná služba. Chlapečkovi přejeme brzké
uzdravení.
Těšíme se na „Rozloučení
s prázdninami“ v příštím
roce a věříme, že se opět
sejdeme v hojném počtu
a tyto akce se stanou příjemným setkáváním dětí a
občanů našich obcí.
Další fotografie na adrese:
www.melnickevtelno.cz,
v sekci „Fotogalerie obce
a proběhlých akcí“
T. J. Sokol Mělnické Vtelno
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AKCE SPOLKU ŽIVOT VENKOVA
V červnu neziskový spolek Život venkova ve spolupráci se členy Mysliveckého sdružení Vysoká Libeň a za podpory
Středočeského kraje pořádal „Dětský den v Radouni“ a „Divadlo na návsi“. Obě tyto akce měli obrovský úspěch a
hojnou návštěvnost. Touto cestou mnohokrát děkujeme všem zúčastněným, pořadatelům, sponzorům a obyvatelům
našich obcí za podporu a pomoc. Budeme doufat, že i příští rok se nám tyto akce podaří uskutečnit.
za spolek Martina Karbanová

Dětský den, foto: M. Videman
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Život v obcích

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, pracoviště Mělník oznamuje platnost obnoveného katastrálního
operátu, a to v katastrálním území Mělnické Vtelno a i Vysoká Libeň. Dosavadní katastrální operát se
stává neplatným, a od 19. 8. 2016 vstupuje v platnost katastrální operát obnovený. V praxi to znamená,
že se nejedná o pozemkovou úpravu. Nemění se ani výměra, ani hranice pozemku, pozemky se neslučují. Při obnově katastrálního operátu se doplňuje katastrální mapa o zobrazení hranic pozemku, jejichž
hranice neexistují, protože jsou sloučeny do větších půdních celků. A to podle zobrazení v mapách
původního pozemkového katastru – PK. Tyto pozemky se označí novými parcelními čísly, aby nedošlo
k duplicitě. Vlastníci pozemku jsou povinni podat na tyto pozemky daňové přiznání s následnou povinnosti úhrady daně z nemovitostí.
Hana Rašáková, starostka obce

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY VYSOKÁ LIBEŇ
V katastrálním území Vysoká Libeň s částí k.ú. Radouň a částí k.ú. Krpy (KoPÚ Vysoká Libeň) byla
v roce 2009 zahájena komplexní pozemková úprava – zhotovitel GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12,
301 22 Plzeň.
Dne 5. 6. 2013 bylo pod čj: SPU 218220/2013; 927/SPÚ/2013 – KPÚ/34 vydáno I. rozhodnutí – rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, které nabylo právní moci dne 10.7.2013. Dne
10.2.2014 pod čj: SPU 010424/2014 bylo vydáno II. rozhodnutí – rozhodnutí o výměně vlastnických
práv, které nabylo právní moci dne 28.2.2014. Výsledky pozemkové úpravy byly dne 1.4.2014 vloženy
do katastru nemovitostí.
V rámci komplexní pozemkové úpravy zhotovitel vyhotovil plán společných zařízení na základě terénního průzkumu a dalších podkladů, kterými byly například Územní plán obce + následné změny, Územní systémy ekologické stability a další související doklady.
Návrh společných zařízení představuje soubor opatření, která mají zabezpečit racionální hospodaření
na zemědělské půdě a tvorbu a ochranu přírodních zdrojů. Při návrhu společných zařízení bylo nutné
vycházet z již existujících prvků a určit jejich současné parametry. Návrh cestní sítě byl vytvořen
s ohledem na stávající polní cesty a na cesty vedené v pozemkovém katastru, návrh využívá stávající
objekty a sjezdy ze stávajících komunikací. Při posouzení návrhu se vycházelo z tvaru a konfigurace
upravovaného území s respektováním dopravních, vodohospodářských, ekologických a krajinářských
kritérií.
V rámci realizace plánu společného zařízení, schváleného při KoPÚ Vysoká Libeň a na základě požadavku sboru zástupců vlastníků ze dne 23.9.2013, zadal Státní pozemkový úřad – Pobočka Mělník vypracování prováděcí projektové dokumentace pro:
A) vedlejší polní cestu VPC 2 (pozemek KN 743 k.ú. Vysoká Libeň a KN 749 k.ú. Radouň),
B) vedlejší polní cestu VPC 6 (pozemek KN 646 k.ú. Vysoká Libeň),
C) doplňkovou polní cestu DO 13 (pozemek KN 659 k.ú. Vysoká Libeň),
D) část lokálního biokoridoru LBK 83 podél polní cesty VPC 6 (pozemek KN 871 a KN 647 k.ú. Vysoká Libeň),
E) lokální biocentrum LBC 290 (pozemek KN 648 k.ú. Vysoká Libeň).
Na základě výběrového řízení vedeného SPÚ-Pobočkou Mělník byla na zpracování projektových dokumentací vysoutěžena firma ARTECH spol. s r.o. Praha 1. Termín zpracování je stanoven do 30.9.2016.
Jako podklad pro zpracování projektových dokumentací bude u polních cest vyhotoven hydrogeologický průzkum stávajícího území, na základě kterého bude určena skladba polních komunikací –
úprava podloží.
Vyhotovené projektové dokumentace budou sloužit jako podklad pro realizaci uvedených společných
zařízení. Samotná realizace v terénu se předpokládá v následujícím roce v návaznosti na přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu. Státní pozemkový úřad se snaží rovněž finanční prostředky
získat z dotací vyhlášených na období 2014-2020.

Pracovní nabídky
Základní škola Mělnické
Vtelno
přijme od září školníka
na 0,350 úvazku.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na
tel. č. 606148573
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Oznámení

Ohlédnutí za Indiánským létem
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