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KVĚTEN - ČERVEN 2018

Zastupitelé informují:
KOMUNIKACE - pokládka nového povrchu
Odborem dopravy bylo vydáno rozhodnutí o úplné uzavírce na Skřivanské od 30. 4. - 15. 5. 2018.
Po dohodě se stavbou budou případné práce zahájeny od prodejny potravin, tudíž se do poslední chvíle bude moci využít výjezd na Limuzy. Asfaltéři provedou pokládku 10.-11. 5. 2018, aby se
přes víkend mohly vyrovnat poklopy do nivelety vozovky. V pondělí 14. 5. 2018 budou probíhat
obrusy. Těchto posledních 5 dnů nebude možné vůbec vjíždět na vozovku. Prosíme, abyste tomu
přizpůsobili parkování.
Další etapy budou probíhat ve stejném duchu.
Komunikace na Škvorec bude realizována v termínu 8. 5. - 15. 5. 2018
Hlavní silnice bude rozdělena na 2 úseky. Začne se úsekem od Hradešína ke křižovatce na
Škvorec v termínu 16. 5. - 29. 5. 2018 a po té spodní část - Limuzská s Úvalskou v termínu
30. 5. - 15. 6. Rozhodnutí o uzavírkách budou zveřejněna na úřední desce ihned po vydání.
Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhla schůzka ohledně termínů realizace povrchů místních komunikacísledujte web obce, kde budou po odsouhlasení zveřejněny.
NOVÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADŮ – od začátku dubna občané získali do užívání modré
a žluté popelnice na tříděný odpad. Celkem bylo objednáno pro 330 nemovitostí a až na několik
výjimek se nápad setkal s příznivým ohlasem. Pokud nebude někomu stačit kapacita nádob na
tříděný odpad, může zatím použít ještě fungující sběrná místa na tříděný odpad nebo pytle od
firmy Nykos (k dostání na OÚ). Po vyhodnocení zkušebního provozu se bude řešit dostatečnost
popelnic. Tím, že se bude odpad třídit již doma, nedojde ke zdražení celkové sumy za svoz
komunálního odpadu pro jednotlivé domácnosti.
SVOZ ODPADŮ – BOHUŽEL, V ÚSECÍCH, KDE BUDE UZAVÍRKA, NEMOHOU SVOZOVÉ
VOZY ZAJÍŽDĚT. V případě, že potřebujete nádobu vyvézt, je třeba ji dopravit do míst před
uzavírku, nebo je možné shromažďovat odpad do pytlů a ten vám bude odvezen v následujícím
termínu. Děkujeme za pochopení.
Vydává OS Klub žen Přišimasy, uzávěrka 25. v měsíci, www.prisimasy.cz,
e-mail: klubzenprisimasy@tiscali.cz

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - !!pozor změna!! - proběhne v naší obci v sobotu dne
12. 5. 2018, ale v souvislosti s uzavírkou komunikace bude vozidlo odvážející nebezpečný
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odpad stát pouze na jednom stanovišti 08:00 - 09:05 Přišimasy Křižovatka na Limuzy. Odpad
musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít. !!! NEPŘEBÍRAJÍ
ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!
ROZHLAS V OBCI - dne 30. 4. 2018 byly uvedeny do zkušebního provozu nové rozhlasové
hlásiče. Po dobu 1 měsíce bude probíhat testovací provoz, proto vás žádáme o spolupráci a v případě zjištění závad např. v seřízení hlasitosti kontaktujte OÚ.
HŘIŠTĚ VE SKŘIVANECH - ve středu 2. 5. 2018 proběhlo jednání zastupitelstva za účasti
občanů. Po shrnutí všech informací, které jsou k dispozici (pozemek přes několikaletá jednání
s úřady získal soukromý majitel, který ho ihned nabídl ke spekulativnímu prodeji), bylo projednáno několik možností, jak postupovat. Po zvážení navržených variant bylo jednohlasně rozhodnuto o pořízení změny č. 3 ÚP, které spočívá ve změně funkčního využití území na zeleň.
LOKALITA POD HRADEŠÍNEM po pravé straně. Dne 25 .4. 2018 proběhlo společné jednání ohledně současného stavu inženýrských sítí umístěných na pozemcích par. č. 425/53
a 425/54 v obci Přišimasy. Toto jednání bylo vyvoláno na základě toho, že pan Solčanský, který
zajišťoval provoz vodovodu ve spolupráci s panem Holým – odpočty apod., vypověděl k 31. 12.
2017 smlouvu o provozování vodovodu. Pan Holý kontaktoval obec s tím, že chce předat vodovod
s kanalizací do správy obce
- společnost Trames s r.o. nechala vypracovat právní rozbor kupních smluv, vlastnické právo
k inženýrským sítím bylo součástí kupních smluv
- vlastníci RD jsou z velké části i vlastníky inženýrských sítí (dle kupní smlouvy), někteří vlastníci později provedli prodej nemovitosti bez inženýrských sítí
- bylo jednáno se společností Stavokomplet, možnost řešení stávající situace přes sdružení
vlastníků, ideální je však správa ze strany obce
- obec je ochotna převzít inženýrské sítě do vlastnictví formou daru obci, na převodu sítí se musí
shodnout všichni vlastníci
- Trames, s.r.o. je ochoten za 1 Kč prodat podíl inženýrských sítí všem vlastníkům nemovitosti, kteří
dnes nemají ve vlastnictví inženýrské sítě – tudíž již nebude mít žádné povinnosti vůči této lokalitě
Závěr
- Trames, s.r.o. nabídne vlastníkům pozemku, kteří nejsou vlastníky inženýrských sítí, prodej
podílu na inženýrských sítích
- následně se všichni vlastníci inženýrských sítí mezi sebou domluví a připraví 1 verzi darovací
smlouvy pro převedení inženýrských sítí na obec. Pokud nebude shoda všech, obec nepřevezme
sítě do svého vlastnictví
- kontaktní osoba pro jednání s obcí bude pan Ing. Tomáš Pígl
- komunikace umístěna na pozemcích 425/53 a 425/54 v obci Přišimasy nebude předmětem převodu vlastnického práva na obec
- do doby převodu vlastnického práva na obec vlastníci inženýrských sítí zajistí správu sítí na své
náklady oprávněnými osobami
- pan Holý přislíbil, že zajistí při květnovém vyúčtování přefakturaci na jednotlivé vlastníky.
REGULAČNÍ PLÁN lokalita N2- SMV (autovrakoviště)
Obecní zastupitelstvo po jeho projednání v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006
Sb (stavební zákon) v platném znění schválilo návrh zadání RP lokalita N2-SMV, autovrakoviště. Na základě usnesení o pořízení výše uvedeného RP byl zpracován jeho návrh zadání
a projednán dle platné legislativy. Tento RP by měl vést ke zlepšení prostředí v tomto areálu.

SETKÁNÍ STAROSTŮ SE ZÁSTUPCI ROPIDU A DOPRAVCŮ
proběhlo ve čtvrtek 26. 4. 2018. Kromě představení změn, které chystají v podobě zkvalitnění
cestování, byly vzneseny požadavky ze strany starostů, např. přidání školního spoje pro děti
dojíždějící do Českého Brodu. Uvidíme, zda se podaří najít řešení! Byl také představen nový
plán integrace nových oblastí do PID. Možnost cestovat na jednu jízdenku v celém systému PID,
do kterého patří vlaky a příměstské autobusy v podstatné části Středočeského kraje a pražská
MHD. To v drtivé většině případů znamená i nižší náklady na cestování. Možnost nákupu předplatného jízdného, které je ve vámi zvolených pásmech PID platné na všech linkách PID. To bez
integrace často není možné, neboť jednotliví dopravci si navzájem jízdenky neuznávají. Lze tím
významně ušetřit zejména při pravidelnějším cestování. Jednotné jízdné a tarifní podmínky na
všech linkách. Informace o jízdních řádech a tarifu přehledně na jednom místě zde na webu PID.
Návaznosti mezi linkami, a to i různých dopravců – zejména autobusů na vlaky. Návaznosti jsou
vyznačeny v jízdních řádech a hlídány dispečinkem PID. Zákaznický servis – kontaktní formulář, sociální sítě, aktuální informace z provozu, informace o polohách vozidel přehledně na
webu (odjezdové tabule). Vyšší standardy kvality na čistotu vozidel, chování řidičů a dodržování
jízdních řádů – kontrolované pracovníky ROPID.
HOSPODAŘENÍ S VODOU Tento prodloužený víkend, vlivem pěkného počasí, došlo opět k
nárůstu spotřeby vody. Hlavním důvodem je zalévání zahrad a napouštění bazénů! Proto přítok
vody do vodojemu není v takové výši, jaká je spotřeba. Ve večerních hodinách došlo k omezení
dodávky vody, dokud se nevytvoří rezerva v hlavním vodojemu! Opět na všechny apeluji, aby
s vodou nakládali hospodárně! Pro připomenutí přikládám kontakt na dodávku vody z Říčan
a přidávám postup. Paní Spilková 323 603 731 Vám vše ochotně vysvětlí. Systém funguje po
telefonické domluvě dodávkou přibližně za 4 pracovní dny. Vyplníte objednávku, zašlete elektronicky a při dodávce podepíšete dodací list, na který přijde elektronicky faktura k proplacení.
Napouštějte prosím bazény cisternou a buďte vůči ostatním ohleduplní.
Pro případ úplné nouze je možné získat vodu pro užitkové účely u obecní studně na hřbitově.
Děkujeme za pochopení.
Š. Rumanová, starostka
SLAVNOSTI svatého Petra a Pavla proběhnou 30. 6. 2018.
Nyní již probíhají přípravy těchto slavností. Rádi bychom v tomto období obnovili tradici spojenou s poutí v naší obci. Termíny obecních poutí se odvíjejí od svátku svatých, kterým je místní kostel zasvěcen.
Připraveny jsou 3 informační tabule k jednotlivým částem obce a zároveň bychom oficiálně
ukončili akci KANALIZACE, na kterou budou pozváni i zástupci Středočeského kraje. Nebude
chybět doprovodný program a na závěr zahraje kapela HOLOKRCI.
UKLIĎME SPOLEČNĚ SVOU OBEC
Úklid obce v sobotu 14. 4. proběhl již tradičně
před oslavami dne Země. Účast byla hojná
a sešli se všechny věkové kategorie. Uklízelo se
všude a málem nestačily pytle, kolik odpadů se
sesbíralo. Na závěr se na hřišti pekly buřty
a nechyběla ani bublanina od žen z našeho
klubu.
Letošní oslavy Dne Země na Klepci se
vydařily, počasí oproti loňsku bylo výrazně
teplejší. Po úvodním průvodu vlajkonošů,
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vystoupily děti z okolních mateřských škol. Prodávaly se koláče, květiny a mnoho dalších
výrobků. Letošní již třetí ročník v soutěži družstev vyhrály opět Přišimasy. Celé odpoledne nám
krásně hrála kapela DĚSBAND ze Škvorce. Děkujeme všem, kdo se podíleli na klidném
průběhu celého odpoledne, a to již od dopoledních hodin až do 21 hodiny, kdy se vyložilo
poslední auto na OÚ.
Klub žen Přišimasy – v úterý 29. 5. v 15,30 se bude konat přednáška Městské policie. Téma
zdraví naše a našich dětí - zásady první pomoci.
Ve středu 14. 3. navštívily děti ze školky místní knihovnu Vráti Ebra. Postupně si chodily do
knihovny půjčit knížku, kterou si prohlédly a pak se učily knihu správně vrátit. Téměř všechny
jejich požadavky jsem byla schopná splnit, ale neměla jsem v knihovně žádnou dětskou knížku
o autech a robotech. Na konec jsme pozvali i paní starostku s kolegyní na vystoupení, které si
pro nás děti připravily. Děti byly úžasné a pod vedením paní učitelek nám krásně zazpívaly.
Pokud byste měli doma DĚTSKÉ knihy a mohli je naší knihovně věnovat, byla bych moc ráda.
Můžete je nechat ve školce nebo na OÚ - cestu si ke mně najdou. Vaše knihovnice Stáňa Řádková. A ještě… Ráda bych připomněla všem maminkám s malými dětmi, které tráví úterní
dopoledne doma, že obecní úřad je pro ně stále k dispozici. Každé úterý v dopoledních hodinách
se v dětském centru scházejí maminky s dětmi, využijte té příležitosti i Vy. Podrobnosti na OÚ.
Květinový den STŘEDA 16. května.
Kytičky je možné si zamluvit na tel. 777 216 607. Od 8 hodin bude možné je zakoupit před obchodem Přišimasy
Zveme všechny malé i velké sportovce na již šestý ročník Hervis rodinných běhů
O pohár Klepce. Běhy se budou konat v neděli 17. června 2018 dopoledne. Různé
vzdálenosti pro všechny věkové kategorie. Hlavním závodem je rodinná štafeta. Ceny
věnuje Hervis sports Štěrboholy a Botanická zahrada Praha.
Propozice závodů budou na webu obce. Těšíme se na všechny!!!
FOTBALISTÉ SK Podlipan Přišimasy dne 26. 5. 2018 pořádají sběr železného šrotu v naší
obci. Děkujeme všem, kteří nám přispějí.
JÍZDNÍ ŘÁDY - v souvislosti s opravou povrchů komunikace III/10170 je od 8. 5. s předpokladem do 15. 5. provedena změna na lince 423.
Spoje, které jsou v pravidelném stavu vedeny přes Přišimasy, jsou rozděleny na varianty
„jede / nejede přes Přišimasy“.
Buď jsou z Úval vedeny do Škvorce a přímo po III/10169 do Hradešína a dále do Doubravčic,
nebo ze Škvorce pokračují zpět směr Úvaly a pak do Přišimas a Hradešína, a dále do Doubravčic.
Ráno je přípoj mezi školními spoji řešen tak, že autobus, který jede jen z Hradešína, nejede
závlekem přes Škvorec, ale ihned za ním jede druhý autobus – z Doubravčic – který do Škvorce
zajíždí. Tak si děti ze zastávky „Hradešín, ObÚ“ mohou přestoupit v zastávce „Přišimasy“,

a dostat se do Škvorce. Systém spojů vedených a nevedených přes Přišimasy je zachován, jako
vloni při stejné výluce, stejně jako vedení ranních školních spojů.
Až skončí tato výluka, bude dle dohody bezprostředně následovat etapa druhá (předpoklad
16. – 29. 5.), a po ní bezprostředně etapa třetí (30. 5. – 15. 6.).
V rámci druhé etapy by mělo dojít k úplné uzavírce III/10163 mezi křižovatkami s III/10170
a III/10169, přičemž obě tyto křižovatky by měly být alespoň „na poloviny“ průjezdné. Takže
všechny spoje linky 423, které v pravidelném stavu jedou přes Přišimasy, by pravděpodobně jely
v trase Úvaly – Škvorec – II/101 – III/10163 – Přišimasy – III/10170 – III/10169 – Hradešín –
Doubravčice. Opět vyjma jednoho ranního školního spoje, který by do Škvorce nezajížděl.
Linka 435 by mezi Limuzy a Masojedy jela po III/1135 – III/10163 – III/10170 – III/10169.
Třetí etapa znamená, že bude uzavřena III/10163 od křižovatky s III/10170 po křižovatku
s III/1135 včetně III/1135 na konec obce plus III/10163 na konec obce.
Takže linka 423 sice už po pravidelné tras a do pravidelných zastávek, ale linka 435 mezi
Tismicemi a Hradešínem po objížďce I/12 – II/101 – III/10169 – III/10170 do Přišimas
a Hradešína. Zastávka „Tismice, Limuzy“ bude uvnitř obce (jako vloni) a vybrané spoje budou
v Limuzích jako vloni i ukončeny, protože se nestihnou jet obrátit do Hradešína. Celý tento systém bude převzat z loňské výluky. Jízdní řád k dispozici na www.prisimasy.cz.
Informujeme občany, že i přes dopravní uzavírku směrem na Skřivany není omezena otvírací
doba prodejny potravin u Růžičků. Přístup k prodejně je umožněn.
JUBILEA V KVĚTNU A ČERVNU:
Hlaváčková Marie
02.05. 87
Čermáková Jitka
15.05. 60
Kaufmann Josef
18.06. 83
Bartoň Václav
11.06. 80
Konopa Jan
04.06. 70
Pospíšilová Ivana
18.06. 65
Novák Vladimír
03.06. 60
Kotyza Stanislav
21.06. 60
Řádek Petr
26.06. 60
Jubilantům blahopřejeme!

