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• Na základě žádosti obce Mirošov o vymezení zastavěného území v obci dle zák. č. 
183/2006 Sb., § 59 provedl odbor územního plánování stavebního úřadu Nové Město na 
Moravě dne 3. 5. 2007 místní šetření. Poté dne 5. 6. 2007 vydal veřejnou vyhlášku č. j.: 
MUNMNM/28655/2007, ve které oznamuje vystavení návrhu zastavěného území a 
vyzývá k uplatnění námitek. Vyhláška byla vyvěšena na obecní vývěsce a elektronické 
úřední desce od 8. 6. do 25. 7. 2007. V zákonem stanovené lhůtě nebyly z řad občanů 
předloženy žádné námitky. Na základě vyhlášky obec Mirošov vydala opatření obecné 
povahy č. 1/2007 „Vymezení zastavěného území obce Mirošov“. 

 
• Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou (MZe ČR) dle zákona č. 219/2000 Sb. a zákona č. 

139/2002 Sb. předložil obci Mirošov k bezúplatnému převzetí realizační projekty staveb 
společných zařízení v rámci KPÚ v k. ú. Mirošov u Bobrové včetně předávacích 
protokolů. Obec Mirošov souhlasila s převzetím výše uvedených realizačních projektů. 

 
• Projekt „Systém sběru a třídění odpadu 2007“ byl realizován v termínu 07-08 2007. 

Celkové skutečně vynaložené náklady byly ve výši 48 584,- Kč, z toho podíl obce 
19 904,- Kč (41%), podpora z Fondu Vysočiny 28 680,- Kč (59%). Závěrečná  zpráva a 
vyhodnocení bylo provedeno dne 18. 9. 2007.  

 Tímto projektem obec umožnila občanům další rozvoj v třídění odpadů a rozšířila počet 
sběrných nádob o kontejner na papír (modrý), na bílé sklo (bílý) a nápojové kartóny 
(oranžový). Žádáme občany a chalupáře, aby při třídění a ukládání PET lahve řádně 
pomačkali a tím se jich do pytlů pro ně určených  vejde podstatně větší množství. Tím 
dochází k úsporám nákladů na odpadové hospodářství obce.  

 Na základě upozornění z řad občanů provedlo zastupitelstvo obce prohlídku jedné části 
obce, tzv. ulice a zjistilo, že kromě nepovoleného ukládání různých materiálů na 
obecních pozemcích došlo i k založení nepovolené skládky odpadů na obecním 
pozemku a další skládky na pozemku soukromém. Upozorňujeme občany a chalupáře na 
zákaz ukládání odpadu na místa, která k tomu účelu nejsou určena a povolena. Odpady 
rostlinného charakteru si musí každý likvidovat sám na svém pozemku kompostováním, 
drcením apod. Odstraňováním a likvidací těchto nepovolených skládek dochází 
k dalšímu nárůstu nákladů odpadového hospodářství obce.  

 Pro rok 2008 dochází k novelizaci obecně závazné vyhlášky obce Mirošov č. 1/05 „O 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů“ (viz návrh obecně závazné vyhlášky obce Mirošov 
č. 1/07): 

 1. Sazba poplatku pro poplatníka činí 400,- Kč a je tvořena: 
a) z částky 105,- Kč za kalendářní rok 
b) z částky 315,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných 
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 
Skutečné náklady činily 67 200,- Kč a byly rozúčtovány takto: 67 200 :  160  =  420,- 
Kč. 
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 Úleva se poskytuje osobám bydlícím v rodinném domku s trvalým pobytem v obci a to 
takto: 

 
 

osoba koeficient částka v Kč 
pátá 0,8 320 
šestá 0,6 240 

sedmá 0,4 160 
osmá 0,2 80 
devátá 0,1 40 

 
 Úplné znění návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/07 je zveřejněno na obecní vývěsce a 

na úřední desce obce.  
 
• Adaptace podkroví domu č. p. 27 (půdní vestavba 3 bytů) byla stavebně ukončena 24. 8. 

2007. Drobné nedodělky byly odstraněny do 30. 9. 2007. Kolaudační řízení bylo 
zahájeno 15. 11. 2007 a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 11. 2007. 
Zkušební provoz ČOV na dobu 1 roku byl schválen. Závěrečná zpráva  a  vyhodnocení 
včetně nájemních smluv budou provedeny do konce února 2008. Celkové náklady na 
adaptaci činily 2 098 000,- Kč (včetně DPH) a z toho dotace 1 650 000,- Kč. Z důvodu 
značného zájmu z řad veřejnosti o prohlídku nových bytů obec oznamuje, že dne 28. a 
29. 12. 2007 se uskuteční „Den otevřených dveří“. Zájemci si mohou byty prohlédnout 
v uvedené dny vždy v době od 13 do 16 h.  

 
• Úprava prostranství kolem budovy Oú byla zahájena 8. 8. 2007 opravou asfaltových 

ploch a opravou výtluků v obecních komunikacích. Oprava chodníku podél budovy Oú 
byla provedena v 2. polovině října 2007. Celkové náklady na úpravu činily 244 000,- 
Kč, z toho dotace 105 000,- Kč. Závěrečná zpráva a vyhodnocení byly předány na MěÚ 
Nové Město na Moravě dne 21. 11. 2007. 

 
• Oprava obecní zvoničky sv. Petra a Pavla byla uskutečněna v období od 15. 8. 2007 do 

15. 11. 2007. Byly provedeny následující práce: zabudovány nové vchodové dveře 
včetně zárubní, izolace základů stavby, odvodnění drenáží, kamenná dlažba kolem 
stavby, osekání staré omítky, zhotovení nové omítky včetně povrchového nátěru, terénní 
úpravy, kamenná podrovnávka po obvodu pozemku, nové dřevěné oplocení. Celkové 
náklady na opravu činily 32 142,- Kč (s DPH), dotace z Kraje Vysočina byly 9 600,- Kč. 

 
• Lesní hospodářství 
 Hospodaření v obecním lese v roce 2007 bylo ovlivněno: 
 lednovou vichřicí, červnovou bouří (jihovýchodní vítr) a listopadovou sněhovou 

kalamitou.  
 Těžba: 
 - mýtní úmyslná       58 m3 
 - nahodilá těžba a zpracování kalamity v červnu   266 m3  

 - zpracování listopadové kalamity (odhad)   160 m3 

 Pěstební činnost v roce 2007: 
 sazenice SM  320 ks 
   OL  180 ks 
   MD  20 ks 
   JV  50 ks 
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 Celkový příjem z lesního hospodářství v roce 2007 činil cca 345 000,- Kč, náklady byly 
ve výši cca 125 000,- Kč. 

 V roce 2008 budou dotěženy a zarovnány mezery v porostech po větrné kalamitě a dále 
bude probíhat zpracování nahodilé těžby způsobené sněhovou kalamitou v listopadu 
2007.  

 
• V současné době se obec připravuje na velmi důležitou, rozsáhlou a všestranně 

náročnou akci „Kanalizace splašková, kanalizace srážková a ČOV“. V roce 2008 bude 
zajištěno územní rozhodnutí, žádost o dotaci a stavební povolení. Předpokládaná 
realizace stavby v roce 2009 až 2011. Současně s touto akcí bude zpracován územní 
plán rozvoje obce.  

  
• MUDr. Filipenská, zdravotní středisko Bobrová, oznamuje, že ve dnech 27. až 31. 12. 

2007 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Bližší informace jsou vyvěšeny na obecní 
vývěsce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi, abych vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým poděkoval za spolupráci 
a péči o naši obec a popřál vám hezké prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí 

v novém roce 2008 
 

 

          Miloš Štursa 

        starosta obce Mirošov 
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