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Úprava parčíku vedle Obecního úřadu

Na obrázku č. 1 je dokončovací fáze úprav parčíku vedle budovy radnice. Parčík prošel velkou změnou a velmi citlivě navazuje na rekonstruovanou budovu Obecního úřadu. Uvnitř novin
starosta obce ve svém příspěvku tyto úpravy popisuje. MratíNoviny v této souvisloti zvou občany Mratína k podzimní procház-

ce Kosteleckou ulicí, která v posledních letech mění svou tvář.
Postupně se budují nové chodníky, ulici lemuje nová zeleň, Mratín celkově dostává tvář moderní obce. Nakonec i rodinné domy
stojící podél této hlavní ulice postupně mění kabát a díky jejich
majitelům se rychle přibližuje parametrům západní Evropy.
Na druhém snímku je zachycen průběh revitalizace zahrady
mateřské školy. Tu v minulých měsících poničily deště, které
strhly břeh svahu, do té doby sloužícího jako oblíbená jízdní dráha dětských odrážedel a jiných závodních speciálů.
Radnice proto přistoupila k řešení, které pamatovalo na tuto
dětskou kratochvíli i na bezpečnost dětí. Blíže se dočtete opět ve
starostově příspěvku uvnitř novin.
Pokud přistoupíte na pozvánku k procházce po Kostelecké
ulici, můžete pokračovat na hřiště, odkud můžete školkovou
zahradu prohlédnout důkladněji. Nemáte-li ovšem děti školkou
povinné. Pokud je máte, pak jste si patrně novou odrážecí dráhu
už sami sjeli...
Přejeme vám, vašim dětem i samotnému Mratínu pěkný podzim a těšíme se na další úpravy. Ty plánované i ty, které před nás
staví příroda. Se všemi se dokážeme vypořádat.
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UPOZORNĚNÍ – REVIZE KOTLŮ A SPALINOVÝCH CEST
Na konci roku 2016 se většina obyvatel obcí poprvé setká s novou zákonnou povinností týkající se jejich kotlů na tuhá paliva. Domácnosti musí dle novely zákona o ochraně ovzduší č.
201/2012 Sb nejpozději do 31. prosince 2016 realizovat u kotlů na tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i
na nově zakoupené kotle). Od r. 2011 také platí Nařízení vlády
č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

výrobce, ve kterém je stanoveno, kdo může tuto práci provádět.
3. Revize spalinové cesty

Rádi bychom vám připomněli několik důležitých zásad, které
se týkají problematiky provozu komínů a kouřovodů dále jen
„spalinových cest“) a také spotřebičů paliv.

Revize spalinových cest musí být provedena:
- před uvedením spalinové cesty do provozu (nový komín) nebo
po každé stavební úpravě komína,
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
- po komínovém požáru
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Ve výše uvedených NV jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol
a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize
spalinových cest. Rovněž se stanovuje, za jakých podmínek lze
provádět vypalování komína a kdo to může provádět. Pro majitele nebo uživatele nemovitostí (rodinných domků, bytů, staveb
pro rekreaci, objektů pro podnikatelskou činnost, veřejných budov atd.) vyplývají z předpisu následující povinnosti:

Tato povinnost se ve výše uvedených případech opět vztahuje na
všechny majitele a uživatele nemovitostí. Revizi provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví, a která je zároveň:
- revizním technikem komínů,
- specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů
- revizním technikem spalinových cest

1. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

Důležité je, aby o provedené kontrole komína, čištění spalinové
cesty nebo revizi komína vám byl vydán odborně způsobilou
osobou písemný doklad, který po vás pokud dojde k požáru,
může vyžadovat pojišťovna, u které máte nemovitost či byt pojištěný.

- pravidelně ve stanovených lhůtách provádět čištění spalinových cest
- pravidelně ve stanovených lhůtách provádět kontrolu spalinových cest
- pravidelně ve stanovených lhůtách vybírat pevné (tuhé) zne
čišťující látky a kondenzát
- v souladu s návodem výrobce čistit spotřebiče paliv
2. Oprávnění k provádění činností
- Čištění spalinové cesty – provádí odborně způsobilá osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
POZOR – čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od
spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí (úspora nákladů na údržbu).
- Kontrolu spalinové cesty – provádí vždy odborně způsobilá
osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
- Čištění spotřebiče paliv – provádí se v souladu s návodem

4. Vypalování komína
Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin,
zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným
spálením. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není
možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za
předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.
Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé
osoby.
Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti. (OÚ)

Tabulka revizí a činností kotlů
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Vážení občané,
doba dovolených a prázdnin je za námi a je již dávnou minulostí. Po teplém suchém létě nastal podzim s teplotami, na které
nejsme zatím zvyklí. Už abychom pomalu začali přemýšlet o
dárcích na vánoce.

moci sjíždět na plastových autíčkách, jak to dělali na původním
travnatém svahu, než byl dešti poničen.

Co se od posledního vydání novin událo:
Okresní soud Praha – východ se na nás obrátil se žádostí, zda by
někdo z občanů neměl zájem o činnost „soudce z lidu“. Měl by
to být člověk bezúhonný a měl by mít čas (vhodné zejména pro
aktivní důchodce) zúčastňovat se jednání soudu. Funkce je honorována, ale žádné velké peníze to nejsou. Pokud by měl někdo
z občanů zájem, nechť se přihlásí na Obecním úřadě, kde získá
všechny potřebné informace.
S konečnou platností nám byla potvrzena dotace ve výši 180 tisíc
Kč od Středočeského kraje z programu FROM na akci „Oprava
opěrné zdi sběrného dvora“ (mezi parčíkem u Obecního úřadu
a dvorem. Dále nám byla také potvrzena dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj na nový „Územní plán Mratína“ ve výši 340
tisíc Kč.

V pondělí 3. 10. 2016 nás i okolní obce postihl výpadek elektrického proudu. Kromě času bez proudu nám výpadek v době, kdy
nešly všechny tři fáze a štosovaly se proudové nárazy při opětovném spouštění, poškodil na dvou spínacích bodech stykače
veřejného osvětlení. Tentýž večer jsme zaznamenali, že nesvítí
světla zejména v Kostelecké ulici. Pojistky byly nahozeny, ale
světla přesto nesvítila. Oprava byla provedena následující den.
Původně nesvítila i část světel v ulicích Tyršova, U Hrušky, Slunečná a Javorová. Po zapnutí vypadlých pojistek se světla rozsvítila. V úterý večer se bez problémů také rozsvítila, ale asi ve
20 hodin už to narušený stykač nevydržel a světla zase zhasla.
Oprava byla provedena ve středu. Tolik na vysvětlení, proč veřejné osvětlení nesvítilo.
Po 25 letech téměř bezproblémového provozování vodovodu a
kanalizace jsme museli u dlužníků vodného a stočného i přes
několikery urgence přistoupit k uzavření přívodu vody. Děláme
to neradi a to ze dvou důvodů:
- dluhy dostoupily takové výše, že nám již nezbývalo nic jiného,
neboť naše Technické služby se dostaly do platební neschopnosti a musely si u obce požádat o překlenovací půjčku – je připravena, ale zatím nebyla použita
- je s tím poměrně náročné úřadování, což nám zvyšuje náklady.
Pro příští období počítáme s tím, že rovnou ve fakturách bude
text upozorňující na vypnutí přívodu vody, pokud uživatel nezaplatí do 30 dnů. Totéž budeme nuceni praktikovat i u nezaplacených záloh.
Upozornění:
Dnes je samozřejmostí, že v každé domácnosti jsou bojlery na
ohřev teplé vody. Takové zařízení má pojistný ventil proti přetlaku, který vzniká právě při ohřevu. Takové zařízení může mít i
topná soustava. Dříve tam lidé měli skleničku nebo kbelík, a pokud se naplnil, tak to signalizovalo, že není něco v pořádku. Bylo
to vizuálně vidět, nebo byla mokrá podlaha. Dnes jsou moderní materiály a technologie, a tyto přepady přetlakové vody jsou
malou trubičkou svedeny přímo do kanalizace. Má to ale jeden
háček. Pokud dojde k poruše pojistného ventilu (stačí, že zaroste
vodním kamenem a při poklesu tlaku se již nevrátí do zavřené
polohy), tak majitel nemovitosti o tom neví a voda vesele utíká do
kanalizace. Na poruchu se přijde až při odečtu stavu vodoměru.
V tomto případě pak majitel nemovitosti musí uhradit celé vodné
a stočné. Je to pak nepříjemné. Doporučuji proto si kontrolovat
stav vodoměru, nebo odtok splaškových vod, zda v něm neteče
úplně čistá voda, nebo přímo pojistný ventil odpojením hadičky,
zda neuniká voda. Je to ve Vašem vlastním zájmu.

Byla dokončena konečná úprava parčíku vedle Obecního
úřadu, kde byla vytvořena mlatová plocha pro umístění dvou
laviček (dodací lhůta 4-5 týdnů) včetně odpadkového koše, byly
osazeny další dva stromy. Okolo pomníku, který se nám podařilo
zdárně přesunout a přitom ho nepoškodit, byly vysazeny růže,
tisy a popínavé rostliny. Na zbylou plochu byl položen trávník.
Na jaro chystáme ještě zastínění laviček. Měl by zde vzniknout
takový klidný, odpočinkový prostor zejména pro starší občany,
kteří docházejí na poštu a na Obecní úřad.

Nejvíce přemýšlení nám zabralo vyřešit terénní úpravy na zahradě původní Mateřské školky. Na začátku prázdnin nám deště ve
svahu do zahrady vymlely koryta a odhalila se původní navážka.
Moc s tím nešlo dělat. Svah měl sice krátký, ale poměrně příkrý
sráz, navíc byl pod stromem, kde tráva pro stín neroste. Dále povrch je poměrně zatěžován běhajícími dětmi. Původně nám byly
projektantem doporučeny takové ty prodloužené schody (říká
se jim koňské schody). Při realizaci jsme ale pochopili, že to
není zrovna nejlepší řešení jak z hlediska údržby, tak i případné
bezpečnosti. Nakonec jsme svah prodloužili do zahrady, tím se
získal menší spád. Na extrémně namáhané plochy jsme položili
speciální povrchovou hmotu (propouští vodu), která se používá
na dětských hřištích jako bezpečnostní prvek. Povrch vypadá
jako položená kůra. Vzhledem k tomu, že založenému trávníku
bude tak rok trvat, než bude pevný jako předchozí povrch, instalovali jsme do svahu umělohmotný pás, po kterém budou děti
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čas“, tak je to smutné. Všichni mluví, že to žádné úspory nepřináší. Navíc to zaměstnává řadu lidí při organizaci změn jízdních
řádů apod. Někomu to nevadí, starších lidem vadí, že jsou jejich
biorytmy násilně posunuty. Osobně je mě jedno, jaký čas bude.
Hlavně aby byl jeden.

Ještě bych Vás chtěl upozornit, že od 1. 10. 2016 platí novela zákona o přestupcích, která zavedla do zákona některé nové věci.
Jedná se především o rejstřík přestupků, kam se přestupky zaznamenávají a při opakování je pak přísnější postih. Do centrální evidence přestupků budou zapisovány přestupky, které naše
obecní policie řeší skoro každý den, a to jsou přestupky proti
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Zde se jedná
vesměs o protiprávní jednání, která jsou společensky nežádoucí,
ale nedosahují takové míry závažnosti, aby se jednalo o trestní
čin. Jedná se o nenahlášené zábory veřejného prostranství včetně
jeho znečištění (do toho patří i psí exkrementy), rušení nočního
klidu apod. pro obec to znamená, že ji to bude stát náklady na
zajištění on-line přístupu do registru a pro obecní policii a pro
pracovnici obecního úřadu zase více práce při administraci těchto přestupků. No uvidíme, jaká bude praxe.

Co nás čeká:
Ve čtvrtek 27. 10. 2016 bude Obecní úřad po celý den uzavřen.
Na pátek 28. října 2016 při příležitosti státního svátku 98. výročí
vzniku Československé republiky připravujeme tradiční lampiónový průvod. Sraz bude tradičně u sokolského hřiště, po projití
několika místních ulic skončíme v Zámecké zahradě, kde bude
celá akce zakončena ohňostrojem.

Změna času - zimní čas 2016 začíná v neděli
30. října 2016, 3:00 -> 2:00

Co se nyní děje:

V sobotu 26. 11. 2016 bude Staročeský jarmark s Mistrovstvím
republiky v přípravě bramborového salátu, a v neděli 27.11.2016
bude rozsvěcení vánočního stromu.

Při psaní příspěvku zrovna probíhají volby do krajských zastupitelstev a do senátu. Výsledek si jistě přečtete v denním tisku
nebo na webu či televizních zprávách. Účast je malá. To se ale
dalo očekávat. Jednak u klasických stran jsou povětšinou stále
titíž lidé, kteří nepřesvědčili či nesplnili své sliby, a nově vzniklé
“straničky“ či různá hnutí nemají odborníky a hlavně zkušenosti. Koho tedy pak volit. Dalo by se o této problematice psát celé
stránky, což nechci, zdržoval bych nejen sebe, ale především
čtenáře mlácením prázdné slámy. Uvedu jenom jednu věc. Když
nejsou volení zástupci napříč všemi politickými stranami a napříč celou Evropskou unií schopni jenom říci, „bude jednotný

Na závěr bych chtěl upozornit na blížící se zimu a problematiku
parkování při provádění zimní údržby.
S přáním hezkých dnů
								
				
Ing. Jiří Falek
								
				
starosta obce

EVIDENCE PŘESTUPKŮ BYLA SPUŠTĚNA
Cílem této nové právní úpravy je zavedení přísnějšího postihu
recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků, efektivnější
trestání přestupků a účinnější potírání bagatelní trestné činnosti, do které lze páchání přestupků zahrnout. Centrální registr přestupků je evidencí protiprávních jednání, tj. takových
jednání, které jsou v rozporu s právními předpisy, a jejichž intenzita dosahuje určité společenské závažnosti.
Díky zavedení evidence přestupků tak budou mít správní orgány, ale také například orgány činné v trestním řízení či některé
jiné instituce mít možnost sdílet informace o těchto protiprávních jednáních, což za předchozí právní úpravy nebylo vesměs
možné.
Do centrální evidence přestupků se budou zapisovat vybrané
přestupky které stanovil zákon, a to pro naplnění dvou základních cílů, které si evidence přestupků klade.
Za prvé se jedná o zvýšení informovanosti správních orgánů o případné přestupkové recidivě a za druhé sdílení informací mezi příslušnými institucemi pro případy posuzování
přestupkové spolehlivosti. Do evidence přestupků se budou
zapisovat přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a vybrané přestupky na úseku myslivosti
a rybářství, obrany republiky a dle zákona o zbraních. Tyto přestupky jsou evidovány pouze z důvodu posuzování přestupkové
spolehlivosti konkrétní fyzické osoby v jiných řízeních, jako je
například řízení o vydání zbrojního průkazu. Jedná se o přestupky, kdy případná přestupková minulost konkrétní fyzické osoby
má vliv na to, zda mu bude například umožněno držet zbrojní
průkaz. Zároveň se nejedná o novinku, neboť příslušné orgány státní správy již dříve měly povinnost informace o případné

přestupkové minulosti získávat. Ovšem jejich zjišťování bylo
za předchozí právní úpravy velmi složité a to nejen administrativně. Nyní budou mít možnost tyto informace získat ihned z
jednoho systému. Dále budou do centrální evidence přestupků
zapisovány přestupky, které naše obecní policie řeší skoro každý
den, a to jsou přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému
soužití a majetku. Zde se jedná vesměs o protiprávní jednání,
která jsou společensky nežádoucí, ale nedosahují takové míry
závažnosti, aby se jednalo o trestní čin.
Nicméně v těchto případech pak bude moci správní orgán v případě jejich opakování (recidivy) uložit mnohem vyšší sankci.
Aby bylo možné postihovat opakované páchání přestupků, zavádí zákon o přestupcích definici recidivy páchání přestupků,
podle něhož cituji: ,,přestupek je spáchán opakovaně, jestliže
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku,
z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo dvanáct měsíců “.
V praxi to bude tak, že pokud s Vámi bude strážník řešit například přestupek proti veřejnému pořádku, bude povinen zjistit, zda se u Vás nejedná o opakovaný přestupek a v případě že
nepůjde o recidivu, uloží Vám v blokovém řízení pokutu a do
pěti dnů sdělí údaje o uložení této pokuty obecnímu úřadu, který
provede zápis do registru přestupků.
Pokud se bude jednat o recidivu, nebude strážník přestupek řešit,
ale sepíše oznámení o přestupku, které spolu s opisem z rejstříku
přestupků odešle příslušnému správnímu orgánu.
							
Obecní policie Mratín ve spolupráci s OÚ Mratín
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V příštím vydání zveřejníme informační materiály k jednotlivým aktivitám T. J. Sokol Mratín.
Redakce MratíNovin se tímto omlouvá za nedostatek prostoru pro neobvykle velkou nabídku aktivit.
S radostí uveřejníme v následujícím vydání. Držíme palce! :-)
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