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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
další školní rok je za námi a před námi prázdninové období
a čas dovolených.
Přejeme všem, ať tento čas prožijete v klidu, bez extrémů
počasí a zbytečných stresů. A pokud budete mít chvilku času,
přečtěte si i v průběhu léta náš Zpravodaj, který vás provází
po celý rok.
Z důvodu prázdninového provozu, červencových svátků

a času dovolených se předem omlouváme, že prázdninová
čísla vychází později než obvykle, nicméně jsou věci, které
ovlivnit nemůžeme a i zaměstnanci tiskárny mají právo na
své dovolené. Přesto však ani o prázdninách o svůj Zpravodaj nepřijdete a můžete si přečíst, co se v naší obci událo
nového.
Krásné letní dny přeje
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JIRNY
z veřejného zasedání ze dne 23. 6. 2021

Program :
1. Závěrečný účet, audit hospodaření obce a příspěvkových organizací za rok 2020
2. Zpráva o rozpočtu obce, návrh úprav
3. Smlouva o zřízení věc. břemene - služebnosti na pozemcích obce p.č. 1754/2 a p.č. 1544/156
4. Smlouva o zřízení věc. břemene na pozemku obce p.č. 1774/1
5. Smlouva o zřízení věc. břemene na pozemku ve vlastnictví státu p.č. 969
6. Doplnění Usnesení č.1/2021 s UZSVM ve věci převodu pozemků p.č. 100/2 a id.1/2 p.č. 42/2 do
majetku obce
7. Koupě pozemku p.č. 1036 do majetku obce
8. Koupě části pozemku p.č. 185/1 do majetku obce
9. Různé
10. Usnesení a závěr
Návrhová komise: Ing. Červinka, Ing. Hrůza
Ověření zápisu: JUDr.Korejzová, Mgr. Benáčanová
Hlasování: veřejné
Přítomni: dle presenční listiny – 11 zastupitelů, 2 omluveni

1. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2020 + AUDIT HOSPODAŘENÍ OBCE A PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ ZA ROK 2020
Závěrečný účet obce se skládá:
- z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
- z účetní rozvahy, výsledovky a přílohy
- z finančního vypořádání dotací z rozpočtu kraje
- z výsledku hospodaření příspěvkových organizací řízených obcí Jirny
- ze zprávy o kontrole účetnictví příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, jejichž kontrolu
provedla a zprávu vypracovala auditorka paní Ing. Dagmar Čuhelová
- a ze zprávy auditorské firmy ATLAS AUDIT s.r.o. o výsledku přezkoumání
hospodaření obce
Všechny tyto informace jsou za období od 1.1.2020 do 31.12.2020, byly řádně zveřejněny, aby se s nimi
mohli občané podrobně seznámit.
S výčtem zrealizovaných investičních akcí v loňském roce a činností ZO byli občané celkově seznámeni na
posledním veřejném zasedání 16.12.2020, které se konalo v myslivecké chatě v Nových Jirnech.
S vlastním naplňováním příjmové části rozpočtu a čerpáním výdajové části za rok 2020 byli občané seznamováni průběžně. Na dubnovém veřejném zasedání v letošním roce přítomní dostali základní infor-
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mace o konečném výsledku hospodaření obce a PO obce s tím, že výsledky hospodaření budou potvrzeny
ve zprávě auditora.
Z roku 2019 byla převedena do roku 2020 finanční částka v celkové výši 41.969.728,-Kč. Hospodaření obce
v loňském roce vycházelo především z vlastních finančních zdrojů, z daňových příjmů a dotací. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány (dotace na žáky ve škole a na správu obce, dotace na SDH Jirny a Nové Jirny,
dotace na volby, dotace na COVID, dotace na intenzifikaci ČOV, dotace na ZŠ 30+14 mil. Kč). Kromě již
dříve pořízeného úvěru na stavbu školy (rok 2018), obec nečerpala žádný další nový úvěr.
Výsledek zprávy auditora: Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, nebyla zjištěna případná rizika.
Byly zjištěny pouze drobné chyby, které však neovlivnily výsledek hospodaření obce.
Smlouvy většího rozsahu byly uzavírány v souladu s realizovanými výběrovými řízeními. Záměry o koupi,
prodeji či pronájmu byly taktéž řádně dle zákona o obcích č.128/2000Sb., zveřejňovány.
Úpravy rozpočtu v průběhu roku byly prováděny schválenými rozpočtovými opatřeními. Finální verze rozpočtu na rok 2020 byla schválena na veřejném zasedání ZO kvůli covidové situaci až dne 20.5.2020.
Pro informaci, několik čísel k připomenutí:
- Plánovaný příjem ………………..…122.390.180,-Kč
- Převod financí z roku 2019……....41.969.728,-Kč
- Celkem………………………..............164.359.908,-Kč
- Plánovaný výdej……………………..149.826.334,-Kč
- Rezerva………………………............... 14.533.574,-Kč
-

Skutečný příjem………………........131.511.397,-Kč
Převod financí z roku 2019……….41.969.728,-Kč
Celkem………………………..............173.481.125,-Kč
Skutečné výdaje………………........133.095.889,-Kč
Rezerva………………………............... 40.385.236,-Kč

Stav pohledávek a závazků byl podroben rozboru a inventuře, pohledávky staršího data jsou vymáhány
soudně. Nakládání s majetkem bylo přezkoumáno v souvislosti s provedením fyzických inventur majetku
a dále změn stavu majetku v průběhu roku. Nebyly shledány nedostatky.
Co se týká účetních uzávěrek příspěvkových organizací zřízených obcí – tj. MŠ a ZŠ, byli jste již také o jejich hospodaření za rok 2020 informováni.
MŠ Jirny – hospodaření skončilo kladným výsledkem, kdy vykázala zisk 2.137,84Kč.
ZŠ Jirny – hospodaření též skončilo kladným výsledkem, a to + 10.669,25Kč.
V kontrolovaných dokladech obou PO nebyly shledány žádné nedostatky i nepřesnosti, které by měly významný vliv na pravdivost a průkaznost účetní závěrky roku 2020 těchto příspěvkových organizací. Byly
provedeny inventarizace jak fyzické tak dokladové.
Co se týká hospodaření samotné obce za rok 2020, skutečnost finančních prostředků k 31.12.2020 na
účtech činila 40.385.236,-Kč. Tyto peníze byly převedeny do letošního rozpočtu obce.
1)

Schválení závěrečného účtu obce včetně zprávy auditora za rok 2020
Hlasování: ano, všemi hlasy

2)

Schválení účetní uzávěrky OÚ, ZŠ a MŠ za rok 2020
Hlasování: ano, všemi hlasy
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2. ZPRÁVA O ROZPOČTU OBCE NA ROK 2021, NÁVRH ÚPRAV ROZPOČTU, ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ
Rozpočet na letošní rok 2021 byl již připravován v listopadu a prosinci loňského roku. V prosinci
16.12.2020, kdy ještě nebyly dostupné všechny potřebné údaje, byl na VZZO přijat rozpočet v následující
podobě:
-

Plánované příjmy včetně plánovaného převodu financí z roku 2020 jsou očekávány
ve výši 99.434.100,-Kč.

-

Plánované výdaje jsou očekávány ve výši 77.658.334,-Kč.
Rezerva 21.775.766,-Kč.

Na tyto výdaje byly naplánovány investiční akce, s kterými byli účastníci VZZO seznámeni.
Finanční výbor na svém zasedání 9. června 2021 připravil návrh rozpočtového opatření a úprav k doplnění jak příjmové tak i výdajové části rozpočtu obce, s kterým seznámil zastupitele obce a který by měl
být dnes odsouhlasen.
Plánovaný příjem obce na letošní rok ve výši 99.434.100,-Kč bude upraven o tyto položky:
+ navýšení převodu z roku 2020………10.385.236,-Kč
+ dotace na žáka………………………….............26.800,-Kč
+ kompenzační bonus z KÚSK…………...... 137.551,-Kč
+ daň z nemovitosti……………………........ 2.000.000,-Kč
+ dotace z MMR…………………….….......... 4.009.719,-Kč
+ pitná voda……………………………............... 146.540,-Kč
- odpadní voda…….………………….......... -1.342.030,-Kč
+ příjem za pozemek…………………......... 2.911.500,-Kč
Celkem příjem po úpravách……........ 117,709.416,-Kč
Plánovaný výdej obce na letošní rok ve výši 77.658.334,-Kč bude upraven takto:
Úpravy na ČOV……………………...................+ 500.000,-Kč
Rekonstrukce vodovodu Zámecká…....+ 2.000.000,-Kč
Výkup pozemků ……...............................+ 2.840.000,-Kč
SSZ Hlavní………………………….....................+ 150.000,-Kč
SSZ Zámecká, Alejka, Navrátilova ……… ..+660.000,-Kč
Chodník Zámecká……………………...............+810.000,-Kč
Chodník Brandýská pod farou…..….........+ 456.000,-Kč
Přechod Brandýská…………………..............+ 680.000,-Kč
Hřiště – hrací prvky………………….............. + 150.000,-Kč
Výstavba sportovního areálu u ZŠ…….. +2.200.000,-Kč
Výstavba skateparku u ZŠ………..…..........+ 900.000,-Kč
Celkové výdaje po úpravách……......... 89.004.334,-Kč
Rezerva …………………………................... 28.705.082,-Kč (původně 21.705.082,- Kč).
Hlasování: ano, všemi hlasy
Investiční akce :
- Světelné signalizační zařízení na ulici Hlavní v Nových Jirnech
- Demolice části bývalé moštárny
- Další technologické úpravy na ČOV v návaznosti na prodloužení zkušebního provozu
- Doplnění herních prvků u Vaňáku, zpevnění části plochy, dodání laviček a
odpadkových košů, montáž veřejného osvětlení
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-

Instalace nových herních prvků na fotbalovém hřišti v Jirnech
Klempířské práce na objektu KD, skautské klubovny, přečerpávací stanice splaškových vod
Rekonstrukce chodníku v ulici Zámecká
Montáž autobusové čekárny u Jirenského potoka
Úklid místních komunikací po zimní údržbě
Sekání trávy, údržba veřejných prostranství
Náhradní výsadba zeleně za dříve pokácené dřeviny

Další činnost ZO :
- příprava dalších PD ve věci rekonstrukcí komunikací a chodníků, vyřizování stavebních povolení či kolaudací
- VŘ – rekonstrukce chodníků a komunikací, SSZ v ul. Zámecká, svoz TKO
- Podání žádostí o dotace na získání dalších finančních prostředků (hasičárna, zeleň, skatepark, sportovní ovál apod.)
- opakované veřejné projednání ÚP
- jednání s firmou LE&CO o přípravě studie na stavbu nového objektu na místě starého nákupního
střediska, příprava Smlouvy
- jednání s KUSK o výstavbě kruhové křižovatky na ul. Poděbradská
- jednání s KUSK a fi. CTP Invest o stavbě „propojky“ silnice z nového kruhového objezdu na ulici Poděbradská směrem na Mstětice
- jednání s Ropidem o autobusovém spojení do Klánovic – linka 343
- jednání s Policií ČR o dopravním značení
- jednání s Mě Policií Úvaly o pořádku v obci, o měření rychlosti apod.
- jednání s jirenskou farností o převodu, výkupu či směně pozemků
- jednání s vlastníky pozemků o výkupu pro budoucí centrální sběrný dvůr
- jednání s vlastníky pozemků v ulici V Dymáku a Na Polníku ohledně vlastnických práv v návaznosti na
rekonstrukci těchto ulic
- jednání s ČEZ o sundání vrchního vedení v části ulice Zámecká a jeho náhradě za kabelové vedení do
země
- jednání s SK Viktorií Jirny
- jednání s ZOS a.s., o směně pozemků, která minulý týden výrazně pokročila
- jednání o zřízení zásilkovny a ALZA boxu u KD
- jednání o přípravě smlouvy s firmou LE&CO a zástupci Sokola
akce, které nás čekají v nejbližších dnech :
- oprava propadlé staré dešťové kanalizace v ulici Brandýská před čp.146
- výstavba chodníku podél farské zdi na ulici Brandýská směrem do zatáčky ke hřbitovu
- odstranění vyvýšeného přechodu na ulici Brandýská před čp.13
- firma COM-PAKT zahájí během července pro ČEZ rekonstrukci elektrického vedení v chatové oblasti
- úprava, prořez a kácení starých stromů u Vaňáku
- doplnění vybavení nové ZŠ (nábytek, interaktivní tabule).

3. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚC. BŘEMENE NA POZEMCÍCH OBCE p.č. 1754/2 a p.č. 1544/156
jedná se o přípojku elektrické energie přes pozemky obce p.č. 1754/2 a p.č. 1544/156 v ulici Jiráskova
v Nových Jirnech pro pozemek p.č. 1544/43, kde se nachází nemovitost č.e. 051.
Hlasování: ano, všemi hlasy

4. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚC. BŘEMENE NA POZEMKU OBCE p.č. 1774/1
Obec je vlastníkem pozemku p.č. 1774/1, který se nachází za železniční tratí ve Mstěticích, kde bude prováděna stavba „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně). V rámci této stavby
bude potřeba umístit přípojku VN 22kV pro TS (VB40), která se nachází ve vlastnictví Správy železnic.
Hlasování: ano, všemi hlasy
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5. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚC. BŘEMENE NA POZEMKU VE VLASTNICTVÍ STÁTU p.č. 969,
zapsaná na LV 942
Na pozemku p.č. 969, který se nachází na šestajovickém potoce v jirensko-horoušanské prameništi
a který je ve vlastnictví státu a Povodí Labe má právo s ním hospodařit, bylo cca před rokem při kontrole
zjištěno, že se zde nachází 3 rybníčky, jejichž stáří je odhadováno na cca 40-50let.
2 možnosti pro obce – odstranění či legalizace. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro druhou variantu – zlegalizování, což znamená geodetické zaměření, dodatečné povolení stavby včetně provedení ještě dalších
drobnějších úprav. Po dokončení a zkolaudování budou objekty ve vlastnictví obce.
Hlasování: ano, všemi hlasy

6.DOPLNĚNÍ USNESENÍ č.1/2021 s UZSVM VE VĚCI PŘEVODU POZEMKŮ p.č. 100/2 a id.1/2
p.č. 42/2 DO MA JETKU OBCE
V dubnu 2021 byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce odsouhlasen bezúplatný převod dvou pozemků od UZSVM (pozemek p.č. 100/2 o výměře 7m2 v ul. Zámecká a id.1/2 pozemku p.č. 42/2 o výměře
15m2 v ul. Brandýská, na kterých se nachází autobusové čekárny.
Dle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je vlastníkem, je potřeba dnes upravit
formu Usnesení a doplnit do stávající podoby:
Zastupitelstvo Obce Jirny schvaluje znění a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/3472/2021 - HMSU mezi Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha
2, IČO: 69797111, jako převodcem a obcí Jirny, IČO: 00240257, se sídlem Brandýská 9, 250 90 Jirny, jako
nabyvatelem, jejímž předmětem bude bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 100/2 o výměře 7m2., a id.1/2
pozemku, parc. č.42/2 o výměře 15m2, vše v obci a k.ú. Jirny, obcí Jirny, včetně omezujících podmínek převodu uvedených v dané smlouvě č. UZSVM/S/3472/2021- HMSU a zřízením věcného práva k převáděném
majetku tak, jak je uvedeno ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
a o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/3472/2021-HMSU, kdy ve smlouvě je ujednáno, že nabyvatel (jako
povinný) současně touto smlouvou zřizuje v souladu s § 1761 občanského zákoníku ve prospěch převodce (jako oprávněného) k převáděnému majetku, a to k pozemkům pozemkové parcele č. 100/2
a id.½ pozemkové parcele č. 42/2 v k.ú. Jirny, věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele (povinného)
nezcizit převáděný majetek a nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do
svého vlastnictví.
Smluvní strany si také ujednaly, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
Hlasování: ano, všemi hlasy

7.KOUPĚ POZEMKU p.č. 1036 DO MA JETKU OBCE
Na minulém veřejném zasedání byli také přítomní okrajově informováni o záměru obce vybudovat centrální sběrný dvůr. Byla zahájena jednání o výkupu s majiteli pozemků ve vytipované lokalitě. S jedním majitelem již došlo k dohodě a záměr o výkupu pozemku p.č. 1036 o výměře 2.871m2 byl dle zákona
o obcích řádně zveřejněn (již 21.5.2021). Dnes by proto ZO mělo definitivně koupi tohoto pozemku do majetku obce odsouhlasit.
Hlasování: ano, všemi hlasy

8.KOUPĚ ČÁSTI POZEMKU p.č. 185/1 DO MA JETKU OBCE
Starosta podal informace o tomto záměru, o kterém se již hovoří mnoho let, nicméně doposud zatím nedošlo k jeho realizaci. Na základě posledního jednání s majitelem pozemku došlo ke značnému posunu
v jednání a obec již také s předstihem tento záměr o výkupu části tohoto pozemku (cca 5.757m2) dle zákona o obcích zveřejnila. Přesná výměra a tím i celková cena vykupovaného pozemku bude známa po vy-
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hotovení oddělovacího geometrického plánu. Majiteli pozemku byl již také zaslán návrh kupní smlouvy k
připomínkování.

9.RŮZNÉ
a)

Záměr výstavby polyfunkčního domu
Jak již jste byli na minulém veřejném zasedání informování o této připravované akci, jednání postoupila, je vypracována objemová studie. Nyní se připravuje návrh smlouvy, která bude řešit vlastnická práva a další vztahy v rámci záměru mezi Obcí, Sokolem a firmou LE & CO.

b) Rekonstrukce elektra v chatové oblasti
Firma ČEZ konečně na základě PD a stavebního povolení vysoutěžila i svého dodavatele stavby, kterým se stala firma COM-PAKT z Prahy. Se zahájením stavby se počítá během měsíce července. Čeká
se ještě na souhlas ČEZ s připoložením kabelu pro budoucí veřejné osvětlení.
c)

Prodej objektu bývalé MŠ v ulici Navrátilova čp.69
O tomto prodeji se hovoří déle jak rok. Byl zpracován znalecký posudek, záměr o prodeji byl řádně
zveřejněn a ZO na veřejném zasedání dne 30. 9. 2020 odsouhlasilo prodej, kde bylo domluveno, že
cena bude ponížena o částku doložených nákladů za zhodnocení budovy a že právníci připraví
smlouvu o prodeji a kupující si vyjedná úvěr.
Do tohoto procesu vstoupil covid a veškeré práce na dokončení se pozastavily. Obec obdržela doklady ke zhodnocení budovy, které budou posouzeny a budou vybrány uznatelné položky.

d) Údržba zeleně v ZŠ Jirny
Přijetí 1 pracovníka na zeleň, úklid sněhu a další práce dle dispozic vedení ZŠ. Nutno vyřešit otázku
financí – buď se podaří pí. ředitelce získat na pracovníka úvazek či zda bude placen z prostředků
obce, která je zřizovatelem ZŠ.
Obec má pracovníky na 3,5 úvazku, letošní počasí přeje velkému nárůstu trávy, ne všichni občané
jsou ochotni si kousek zeleně před svým RD posekat. Navíc očekáváme nárůst množství zeleně koupí
parku u NS, dále je i v budoucnu otázka o péči zeleně na hřišti.
Na přijetí pracovníka bude v dohledné době vypsána výzva.
e)

Instalace chlazení do ZŠ
Vzduchotechnika nestačí v těchto vedrech ochlazovat třídy. Domluvena schůzka s projektantem za
účelem projednat návrh řešení k instalaci chlazení do VZT. Středa 30.6.2021 v 13.00hodin.

10. USNESENÍ, ZÁVĚR
Na závěr přednesl Ing. Červinka návrh Usnesení, který byl zastupiteli jednohlasně schválen.
Stanislav Skořepa
starosta obce

Vítání občánků
V neděli 20. června se uskutečnilo v aule základní školy další
pravidelné Vítání občánků.
Přestože počasí si vybrat předem nemůžete a právě tuhle neděli bylo extrémních 36 stupňů, i tak se našeho Vítání zúčastnili všechny pozvané rodiny se svými nejmenšími.
Protože v posledním roce, díky covidu, bylo Vítání občánků jen
jednou a ne každý jej chtěl absolvovat za ztížených hygienických podmínek, stalo se tak, že téměř všechny dětičky již při-

šly na tento obřad „po svých“. Jedinou výjimkou bylo jedno
čerstvě narozené miminko.
Děti byly velmi statečné, protože i v extrémním horku vydržely
po dobu celého programu. Kulturní vystoupení pro nás připravili žáci z naší základní školy s paní učitelkou Janou Novou,
kterým tímto děkujeme za krásné vystoupení plné básniček
a písniček.
Kromě knihy, pamětního listu a drobného dárku obdržela
každá rodina ještě 4 fotografie z průběhu obřadu, které jim
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budou vzpomínkou na tuto slavnostní
událost.
Další Vítání občánků plánujeme v průběhu podzimu, prosíme rodiče narozených dětí, kteří mají zájem, aby se
přihlásili na Obecním úřadě.
Šárka Hanušová

Vítání občánků v obrazech
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Sběrné dvory
Vážení spoluobčané,
s účinností od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Tento zákon upravuje odpadové hospodářství v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a jeho účelem je
zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví
lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi.
Co to však znamená pro obce a města je to, že již nelze odebírat odpady tak, jako tomu bylo v minulosti, ale je nutné odevzdávat do sběrných dvorů věci vytříděné a rozebrané na
jednotlivé součástky podle materiálů.
V souladu s tímto zákonem a rapidním nárůstem cen za odpadové hospodářství (ceny do roku 2030 budou navýšeny trojnásobně) musela i naše obec zareagovat na platnou legislativu a zvýšit platby a pravidla při ukládání odpadu do sběných
dvorů.
Obec i v letošním roce zachovala platbu za svoz odpadu ve
výši 800,-Kč na osobu a nemovitost a zajišťuje svým občanům
možnost týdenního svozu směsného odpadu. Tříděný odpad
(papír, plast, sklo) a bioodpad je přímo od nemovitosti svážen
dle svozového kalendáře, který naleznete na webových stránkách obce Jirny v záložce Nakládání s odpady. Každý náš obyvatel má možnost využívat tohoto svozu, současně však může
využít volně přístupná kontejnerová místa, kde je možno uložit i další druhy odpadu a to:
- Tetrapack (nápojové kartony) a Kovové odpady (plechovky
od nápojů, konzervy, kovová síta, příbory a další kovové
odpady zobrazené na etiketě) – tyto kontejnery najdete
v ulici Jiráskova v Nových Jirnech, kde jsou i kontejnery na
papír a plast (prosíme papírové kartony skládejte rozložené na díly, ať se do nich vejde větší množství papíru)
- Kontejnery na textil – jsou umístěné u samoobsluhy v No
vých Jirnech (ulice Hlavní) a u samoobsluhy v Jirnech (ulice
Brigádnická)
- Sběrné místo na baterie je mimo jiné v podatelně budovy
obecního úřadu v Jirnech (ulice Brandýská)
Sběrné dvory naleznete na adresách:
Jirny – Pražská 73, vedle Kulturního domu
Nové Jirny – Hlavní 330, u Čistírny odpadních vod
Sběrné dvory jsou určeny pro občany s trvalým pobytem v obci
Jirny a vlastníky nemovitostí v obci.
Sběrné dvory nejsou určeny pro podnikatele a firmy.
Pracovník sběrného dvora nemá povinnost rozebírat a třídit
odpad přivezený do sběrného dvora, případně si musí občan
tuto službu zaplatit.
ODPAD, KTERÝ NENÍ POVOLEN VE SBĚRNÝCH DVORECH
A MÍSTO, KDE JEJ LZE ULOŽIT:
Eternit, Azbest, Lepenka, Asfalt, živice a materiály obsahující
tyto složky – Skládka v Benátkách nad Jizerou
Autodíly, autovraky – Autovrakoviště
Léky a rtuťové teploměry – Lékárny
Použité injekční stříkačky a jehly – Lékař, který lék předepsal
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Kal ze septiků a žump – ČOV
Pneumatiky - Pneuservisy

Ceník odpadu ve sběrných dvorech:
Zdarma:
- Bioodpad - veškerý odpad ze zahrady, tráva, větve pouze do
délky 50 cm
- větve delší než 1/2 m, nezkrácené keře – 100,- Kč
- Železo - veškeré železné díly, panty, tyče apod.
- Kuchyňské oleje z domácností - pouze v uzavřených PET
lahvích.
Oleje ve skle či neuzavřených nádobách nebereme!
- Sklo - pouze otevřené lahve bez zátek
- Papír - pouze rozebrané krabice a kartony z domácností
- Plast - PET lahve a plastové obaly v maximálním
množství 1 pytel
- Tetrapack - nápojové kartony
- Elektrospotřebiče - lednice (pouze prázdné), pračky, bojlery, chladící zařízení, sporáky, elektroodpad, autobaterie
- Spotřebiče nezbavené zbytků, které do nic nepatří, např.
nevybraná lednice za poplatek – 100,-Kč

Za úplatu:
- Množství cca 1 kolečko ……. 20,-Kč
- Malý vozík za auto ……………. 100,-Kč
- Větší vozík za auto do 0,5 m3 200,- Kč
Veškerý odpad musí být roztříděný¬ a rozebraný následovně:
- Jízdní kolo, koloběžka, tříkolka atd. – zvlášť železo, plast
- Nábytek - židle, křeslo, stůl, skříň, sedačka, kancelářská
židle – zvlášť plast, dřevo, sklo, železo a kovy
- Okenní tabule, dveře, zrcadla v rámu – zvlášť sklo, dřevo,
plast, kov
Pokud bude přivezen do sběrného dvora neroztříděný odpad
bude si obsluha účtovat 100,- Kč za každý kus, který musí následně rozebírat:
-

Nerozebrané okno, dveře, zrcadlo v rámu
Kolo, tříkolka, koloběžka
Neroztříditelná směs odpadu v pytli
Židle, kancelářská židle, křeslo, stůl, dětská či malá sedačka

Objemný odpad za poplatek 200,- Kč:
- Velká sedačka, více jak jeden kus nábytku, neroztříděná
směs odpadu (elektro, nebezpečný odpad), velké tabule
skla, velké koberce, matrace na dvoulůžko
Stavební odpad, výkopová zemina a suť za poplatek 100,-Kč za
kolečko materiálu
- Cihly, beton, kamení, čistá suť, zbytky stavebních materiálů,
dlaždice, obklady, zařizovací předměty, siporex, škvárové
tvárnice, objemné pytle s odpady neobsahujícími azbest
Obsluha sběrného dvora na požádání vystaví příjmový pokladní doklad.
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Informace pro obyvatele chatové oblasti
v Nových Jirnech

Upozorňujeme, že v průběhu měsíce července bude zahájena
pokládka kabelu nízkého napětí v celé lokalitě Pod Lesem –
ulice Pod Lesem I, II, III, IV, Letenská, Pod Lesem, Jiráskova
a kabelu veřejné osvětlení v ulicích Pod Lesem, které doposud lampy nemají.
Zakázku bude provádět firma COM-PAKT, která vyhrála výběrové řízení na tuto akci. Po jejím dokončení budou silnice uvedeny do původního stavu.
Omlouváme se, za zhoršené podmínky příjezdu do lokality, nicméně tato oprava je nutná a je prvním krokem k možné budoucí úpravě povrchů v této lokalitě. Nejedná se o akci obce,

ale firmy ČEZ, která je jejím investorem.
V této době bude omezen svoz popelnic od domu a příjezd
k nemovitostem.
Současně žádáme obyvatele chatové oblasti, kteří doposud
nemají provedeny přípojky inženýrských sítí ke svým nemovitostem (zejména voda a kanalizace), aby je zřídili před tím, než
bude obec provádět v lokalitě finální rekonstrukce těchto ulic.
Po provedení asfaltového povrchu nebude povolen vstup do
silnice nejméně po dobu 5 let.
Bližší informace na OÚ Jirny.
Děkujeme za pochopení.

Za Obec Jirny Šárka Hanušová

Vývoj stavebního řízení před plánovanou rekonstrukcí ulic Nerudova, Pionýrů
a Spojovací

Vážení obyvatelé Jiren a Nových Jiren,
jak jsme slíbili v minulém čísle zpravodaje, seznámíme Vás s námitkou, kterou obdržel speciální stavební úřad k Rozhodnutí na povolení rekonstrukce ulic Nerudova, Pionýrů a část ulice Spojovací.
V červnovém zpravodaji jsme otiskli situační výkresy s plánovaným vzhledem všech ulic, kterých se povolení týká. Změny si
blíže upřesníme níže:
-

V ulici Spojovací bude vybudována část chodníku a asfaltový povrch v místě, kde chodník a vrchní vrstva asfaltu není
a to v místě, které bezprostředně přiléhá k ulici Nerudova.
V celé ulici Pionýrů a v horní části ulice Nerudova bude zachován obousměrný jízdní pruh, vjezdy k nemovitostem a zelený pás pro zasakování dešťových vod
Spodní část ulice Nerudova (tedy úsek od ulice Tovární po ulici Spojovací) je jednosměrný a bude řešen tak, že po celé
levé straně bude zelený pás částečně osázený stromy a určený pro zasakování a ten bude po celé délce lemovat chodník. V této části ulice bude několik parkovacích míst, která budou tvořena tzv. zálivy, aby nebylo parkování v celé délce
ulice. Pravá strana ulice bude zakončena sníženou obrubou a na ní budou navazovat pozemky majitelů přilehlých nemovitostí, které nebudou nijak upravovány. Dešťové vody z ulice budou svedeny do stávající dešťové kanalizace, která
bude před samotnou stavbou překontrolována a v případě nutnosti opravena.

Přestože ulice nemá žádné zvláštní rozvržení a mohla by být v letošním roce stavebně povolena a zrealizována, našlo se zde
několik obyvatel, kterým zřejmě současný stav komunikace vyhovuje a opravě ulice svým nesmyslným odvoláváním do stavebního povolení , které bylo již vydáno, brání dalším odvoláním. Tím se nyní bude muset zabývat Krajský úřad Středočeského kraje. Je zcela evidentní, že autorem je jedna jediná osoba, která si jako rukojmí vzala několik dalších osob. Důvody
odvolávání nelze dost dobře pochopit, protože nemají žádnou logiku. Naskýtá se tedy pouze jediná možnost, a to je ta, že
hlavní pisatel přijde o svá parkovací místa a privilegia si dělat v ulici, co chce.
Odvolání má následující odůvodnění:
Odbor dopravy se nesprávně vypořádal s námitkou proti řešení zasakování dešťové vody, když schválil svod do povrchové kanalizace bez ohledu na to, že podle současných předpisů se jednoznačně upřednostňuje zasakování povrchem, jako další možnost se
připouští zasakování pomocí vsakovacích šachet a jako poslední možnost se uvádí možnost vypouštění do krajiny. Toto však již není
možné bez předčištění, protože u odvodu z komunikace s parkovištěm se jedná o vodu podmínečně přípustnou a u té je jednoznačně
stanoveno, že bez předčištění není možné její vypouštění do volné krajiny. Tvrzení, že zasakování bylo plánováno na pozemcích, které
jsou v současné době v držení vlastníků parcel a že jejich převedení na obec bylo odmítnuto, se nezakládá na pravdě. Lze svědecky
doložit, že tyto pozemky byly na schůzce starosty s obyvateli požadovány s tím, že na nich budou zřízeny chodníky, nikoliv, že by
měly být využity k zasakování povrchové vody. Z tohoto důvodu byl požadavek na převedení těchto pozemků občany odmítnut. Vybudování takovýchto zařízení by ani nebylo možné, protože pod těmito pozemky vede minimálně telefonní kabel a pravděpodobně
ještě jiné sítě a z toho důvodu na těchto pozemcích žádná zasakovací zařízení umístěna být nemohou, což muselo být OÚ Jirny
známo. Na základě jakých zjištění Odbor dopravy pracuje s touto nepravdivou informací není jasné, protože jak se v písemnostech
opakovaně uvádí, od místního šetření bylo Odborem dopravy upuštěno a s podatelem ani s jinými obyvateli Nerudovy ulice nikdo
v této věci nejednal. Naopak je zcela zjevné, že zamítnutí bylo koncipováno v těsné součinnosti s OÚ Jirny. Rovněž není zcela jasné,
jaká diskuse s občany je v odůvodnění zmiňována, protože nikdy k žádné nedošlo, přestože byla občany opakovaně požadována
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a starosta před svědky přislíbil, že podoba rekonstrukce s nimi bude ještě před vypracováním projektu konzultována.
Je třeba rovněž přihlédnout k tomu, že ani v Oznámení o zahájení společného řízení, ani v Rozhodnutí není zmíněná žádná studie
o vlivu na životní prostředí a v těchto písemnostech se ani neuvádí, z jakého důvodu bylo od takové studie upuštěno.
Argumentace, že v průběhu stavby bude stav povrchové kanalizace zkontrolován je zcela irelevantní a neúplná, protože zde opakovaně není ani zmínka o řešení vypouštění nepředčištěné vody a lze tedy předpokládat, že bude nadále bez jakékoliv úpravy vypouštěna do volné přírody, jako je tomu dosud.
V rozhodnutí byly rovněž nesprávně posouzeny námitky k uspořádání ulice a z toho plynoucí negativní vliv na bezpečnost a zhoršenou dopravní obslužnost a tím zcela reálnému snížení nemovitosti v Nerudově ulici. Projektovaná šíře vozovky je zde 3,5 metru,
což platná norma připouští u příjezdové komunikace k rodinnému domu, nikoliv u průjezdné komunikace, navíc zatížené provozem,
který z důvodu parkování a průjezdu návštěvníků společnosti INC v ulici je. Na takto úzké komunikaci není možné ani zastavení.
Pokud nebude vjezd návštěvníků INC do ulice omezen, budou jimi plánovaná parkovací místa po většinu dne plně obsazena a rezidenti nebudou mít kde zastavit. Toto se rovněž týká zásobování a většiny běžných požadavků na dopravní obslužnost. V odůvodnění se rovněž uvádí, že všichni rezidenti mají povinnost a možnost parkovat na svých pozemcích, což bylo zjištěno pohledem
do katastru nemovitostí. Toto odůvodnění je zcela nepodložené, protože se jedná o starou zástavbu, ve které projektované řešení
není možné.
Skutečný stav bylo možno prověřit místním šetřením, od kterého bylo z neznámých důvodu upuštěno. Rovněž žádná platná právní
norma nenařizuje parkování výhradně na vlastním pozemku. V odůvodnění se argumentuje tím, že občané vnímají INC Jirny jako
soukromý subjekt a domnívají se, že by si měli parkování řešit svými prostředky a jinde. Je zcela ignorován fakt, že INC Jirny soukromý subjekt je a že problémy v ulici způsobují jeho návštěvníci, nikoliv obyvatelé ulice. Proč jsou na místo řešení provozu tohoto
subjektu omezování občané Jiren je úplně nelogické a odporující ustanovením zákona o obcích. Občané mnohokrát poukazovali
na to, že provoz INC Jirny způsobuje problémy v ulici a požadovali, aby situace byla řešena s tímto subjektem, nikoliv na úkor občanů Jiren. V odůvodnění se rovněž uvádí, že si obyvatelé nemohou nárokovat parkování na pozemcích obce. Toto nesprávné konstatování zcela ignoruje fakt, že se nejedná o veřejné prostranství, ani o jiné pozemky, ale o komunikaci, na které podle Zákona
o provozu na pozemních komunikacích parkování možné je. Ve všech městech a obcích je naopak zcela běžné, že omezováni jsou
naopak návštěvníci, aby bylo uspokojivě vyřešeno parkování rezidentů.
Na komplikace způsobené provozem velkého počtu vozidel už si obyvatelé Nerudovy ulice několikrát písemně stěžovali, ale tyto
stížnosti byly vždy OÚ ignorovány. Problémy, které provoz INC Jirny obyvatelům ulice působí, jsou o to větší, že v bezprostřední blízkosti INC Jirny, v ul. Tovární, je zastavení zakázáno a v souběžné ulici Družstevní rovněž, přestože se jedná o mnohem širší komunikaci. Veškerý provoz se potom soustřeďuje do Nerudovy ulice a působí v ní nemalé problémy.
Navrhovaná šířka vozovky je zcela nevyhovující z řady důvodů. Neumožňuje její využití tak, jak bylo možné dosud a jak je ve většině obcích běžné. Při případném zastavení vozidla, které na takto úzké ulici ale není možné, protože by došlo k jejímu zneprůjezdnění, což při jednosměrném uspořádání představuje značnou komplikaci. Stejný problém způsobí případná porucha vozidla na
této ulici, protože ho nebude možné objet a až do odtažení bude ulice zablokovaná. Dalším problémem vyplývajícím z malé šířky
vozovky je to, že z takto úzké ulice nedokáže bez potíží vyjet hasičské vozidlo a pokud by bylo třeba, aby do ulice zajelo v protisměru, jedná se o komplikovaný manévr. Při projektování ulice je nutné počítat s průjezdem vozidlem délky minimálně 10 metrů.
Vozidla hasičů mají délku od 8 do 9,6 metrů, vozidla pro odvoz komunálního vozidla mají zhruba tytéž parametry. Vozidlo těchto
rozměrů nedokáže z ulice o šíři 3,5 vyjet do ulice o šíři 6 metrů. Ulice Spojovací, do které vozidla vjíždějí, má šířku vozovky 6 metrů
a u ulice Nerudova je projektovaná šířka vozovky 3,5 metru. Nákladní vozidla budou moci z Nerudovy do Spojovací směrem doleva vyjet jen s obtížemi, je zde projektován rádius, ale s výjezdem do Spojovací směrem doprava není uvažováno vůbec. Osobní
vozidla doprava do Spojovací odbočí jen za podmínky, že vyjedou až do protisměru ul. Spojovací. I z tohoto uspořádání křižovatky
Nerudova – Spojovací je zjevné, že hlavní důraz je kladen na vozidla návštěvníků INC, kteří při odjezdu odbočují doleva do ulice
Spojovací a dále pokračují do Družstevní ulice. Odbočování doprava není řešeno, přestože odbočení doprava je pro osobní automobil na hranici možností a nákladní automobil doprava nedokáže odbočit vůbec.
Další komplikací je vyjíždění z garáží. Pro běžná vozidla je výjezd z vrat garáže na komunikaci o šířce 3,5 metru na hranici možnosti, pro delší vozidla je zcela nemožný. Nejnebezpečnějším momentem je vyjíždění z garáže s ohledem na výhled, protože v okamžiku, kdy řidič získá výhled, je vozidlo již přední částí ve vozovce.
Je třeba také uvážit, že v ulici Nerudova, jsou rodinné domy s velkými pozemky, pro jejichž údržbu a stavební úpravy obyvatelé využívají nákladní auta a pro odklízení materiálu kontejnery, které se jim na pozemky nevejdou a byly běžně umísťovány na kraj ulice.
Protože více než půlkou své šířky, byly na pozemcích ve vlastnictví majitelů nemovitostí a do veřejné komunikace přesahovaly max.
1 metr, což při její šířce nepůsobilo žádné komplikace, byla tato možnost často využívána.
Z komunikace o šíři 3,5 metru není možné ani zajetí do vjezdu, pokud se jedná o nákladní vozidlo nebo osobní automobil s přívěsem nebo karavanem. K této problematice zcela chybí odborné stanovisko posuzující bezpečnost provozu, jeho dopady na
životní prostředí a dopravní obslužnost. Argument, že jeden z obyvatel působí svými vozidly stejné potíže jako INC Jirny je zcela
účelový a je zjevně převzatý z argumentace OÚ Jirny resp. některých zastupitelů. Rovněž tak konstatování, že navrhovaným uspo-
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řádáním ulice dojde ke zhodnocení nemovitostí je zcela absurdní a nemá jakýkoliv reálný základ. (Tyto části odůvodnění budou
předmětem samostatného řešení společně s dalšími nepravdivě uváděnými skutečnostmi).
Nevyhovujícím způsobem jsou také projektovány chodníky. Minimální šíře chodníku je normou stavena na 1,5 metru, ale v místech, kde bezprostředně sousedí s vozovkou je nutné, aby byla navíc bezpečností zóna v šíři 500 mm, tzn. celková šíře chodníku
má být 2 metry. To chodník v celé délce nesplňuje a je tak pro chodce nebezpečný.
V odůvodnění je rovněž zmiňováno, že jeden z obyvatel svoji garáž využívá k podnikatelské činnosti. Toto je informace zjevně převzatá od někoho z Jiren, (jeden ze zastupitelů takto argumentoval ve facebookové diskusi), navíc se tento argument nezakládá na
pravdě. Jaký vliv by potom měl mít způsob garáže na provoz v ulici, Odbor dopravy nijak nespecifikuje.
Z odůvodnění zamítnutí je zjevné, že Odbor dopravy nezávisle neposoudil námitky podatele, ale zamítnutí jednostranně koncipoval jako obhajobu záměru Obecního úřadu Jirny, pravděpodobně za využití účelově upravených informací tak, by bylo preferováno
zřízení parkovacích míst pro potřebu INC Jirny, zatímco z obyvatel Nerudovy ulice nebyl za účelem zjištění skutečného stavu kontaktován nikdo a místní šetření nebylo rovněž opakovaně provedeno, přestože k odvolání ze dne 15. 3. 2021 byla přiložena fotodokumentace dokládající provoz v ulici a nevyhovující řešení vypouštění odpadních vod. Odůvodnění obsahuje jen schválení
původní koncepce bez návrhu nápravy nedostatků projektu a je doplněno některými účelovými argumenty.
Souhrnně lze konstatovat, že návrh rekonstrukce ulice je proveden neodborně, bez ohledu na současné požadavky na ekologii
a potřeby obyvatel a tím omezuje řádné užívání jejich nemovitostí a snižuje jejich hodnotu. Návrh rovněž obsahuje komunikace
a chodníky odporující současným normám, protože navrhovaná šíře vozovky komplikuje normální průjezd vozidel IZS a tím ohrožuje zdraví a majetek občanů. Zcela zjevně nevychází z potřeb obyvatel obce, ale řeší problémy vzniklé v souvislosti s provozem
klientů INC Jirny a to na úkor občanů Jiren. Ze všech důvodů uvedených v tomto odvolání podatel žádá, aby Rozhodnutí bylo zrušeno, resp. aby rekonstrukce ulice v této podobě nebyla povolena.
Autor výše uvedeného textu Odvolání rád používá tvrzení proti tvrzení a stále opakuje stejné věty, aniž by se řádně seznámil s vyjádřením odboru dopravy k jeho prvému odvolání. Autor též velmi často používá schůzku starosty s občany jako obhajobu svých tvrzení. Zde je možné konstatovat pouze fakt, že přislíbené řešení ulice Nerudovy starostou, bylo dodrženo
a zapracováno do projektové dokumentace (požadavek na zeleň, chodník, místo šikmého stání návrh podélného stání za účelem omezení počtu parkovacích míst, nezasahovat do soukromého pruhu širokého cca 1m před nemovitostmi vlastníků).
Autor námitky opakovaně obhajuje své vlastní zájmy a svoji averzi vůči zdravotnickému zařízení INC, která z celého textu
jasně vyznívá. Že sám autor anebo jeho návštěvy v ulici zabírají 5 až 7 parkovacích míst, je dle něho asi v pořádku.
Je smutné, jak v dnešní době takovýto jedinec je schopen ovlivnit a zmanipulovat ve svůj prospěch druhé občany, kteří aby
s ním neměli konflikt, budou raději jezdit v kalužích či v létě prachu a nebudou souhlasit s rekonstrukcí povrchu ulice Nerudova a tím i ulice Pionýrů a části ulice Spojovací. Toto je i první případ, kdy občané brání rekonstrukci své ulice.
Tuto skutečnost Obec změnit nemůže a bude nucena nechat ulici ve stávajícím stavu. Vůči ostatním obyvatelům těchto ulic
je toto chování sobecké.
Zastupitelstvo obce Jirny

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Božena Černá
Antonín Kottek
Miroslav Náchodský

Jiřina Mazelová
Božena Vomáčková
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustili:

Beata Kopecká a Zdenka Děkanovská

Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová
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Prázdninový provoz knihovny v Jirnech

Knihovna bude v období letních prázdnin otevřená každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hodin s výjimkou těchto týdnů:
Dovolená:
1. 7.
22. 7.
26. 8.
Těšíme se na vás.
Martina Chlebková, knihovna Jirny
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Vernisáž výstavy fotografií soutěže Fotím,
fotíš, fotíme Jirny
Ve čtvrtek 17. 6. 2021 jsem se zúčastnila vernisáže fotografií,
která byla vyvrcholením soutěže Fotím, fotíš, fotíme Jirny v
sále Kvapík u Antošů.
I přes tropické teploty byl sál zaplněn finalisty soutěže, porotou a dalšími návštěvníky. Ještě že jsem s sebou měla vějíř!
Na úvod zazpíval pěvecký sbor Sborklan z Klánovic, který doplnil umělecký zážitek z výstavy svým zpěvem a navodil příjemnou atmosféru, v jejímž duchu celý večer pokračoval.
Vedoucí souboru zmínila mimo jiné i svůj obdiv k našemu sálu,
s čímž nezbývá než souhlasit.
Na výstavě bylo k vidění asi 50 fotografií finalistů. Vystaveny
byly ve velkém sále i v salónku. Porota vybírala z celkového

počtu asi 150 snímků. Vybrané fotografie byly zvětšeny a zarámovány. K vidění byly obrázky architektury z Jiren a Nových
Jiren i fotografie přírody, včetně zástupců fauny (kohout stojící
na jedné noze, ovce, sova aj.).
Vernisáž moderovala paní Korejzová a předání hlavní ceny se
zhostila paní Kolocová, vdova po vášnivém fotografovi Josefu
Kolocovi, jirenskému rodákovi, po kterém se hlavní cena jmenuje.
Rozhodování, která fotka má být ta vítězná, rozhodně nebylo
snadné. Nakonec zvítězila podzimní fotografie jirenského rybníka od paní Moniky Milnerové. Podzimní fotografie bývají
skutečně kouzelné, hlavně díky spoustě spadaného barevného
listí. Ještě jednou paní Monice gratuluji! Po vyhlášení výherkyně následovalo pohoštění a volná zábava.

Vystavené fotografické obrazy si mohou jejich autoři vyzvednout v podatelně OÚ v Jirnech.

Jana Pivoňková
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Otevřený dopis

Vážení spoluobčané, vážené zastupitelstvo,
možná jste zaregistrovali, že v průběhu měsíce dubna proběhlo veřejné projednávání návrhu územního plánu a především v on-line prostředí proběhla diskuze o jeho připravovaných změnách. Ze strany „zelenečských“ byla dokonce iniciována petice s názvem „Petice proti další výstavbě skladových
a výrobních hal a devastaci zemědělské půdy v obci Jirny“. Tato
petice vyjadřuje nesouhlas s plánem převést úrodnou půdu
nejvyšší bonity na polích severně od dálnice D11 na územní
rezervu R.01 a R.02. Celkem ji podepsalo 763 lidí, nutno podotknout, že obyvatelům Jiren patří jen menší polovina podpisů (zdroj e-petice.cz).
Od té doby jsme dostali jako spolek několik podnětů, jak
e-mailových tak osobních, abychom se situace nějakým způsobem zúčastnili „a něco s tím jako jirenský spolek tzv. udělali“.
Je fakt, že základem zdárného rozvoje obce je komunikace. Veřejná diskuze, zájem občanů a především účast veřejnosti na
zasedáních. Uznáváme, že jako spolek máme v tomto bodě
také rezervy a nejdeme úplně příkladem. Na poslední veřejné
diskuzi k ÚP, kde jsme však byli jako spolek zastoupeni, bylo
minimum jirenské veřejnosti. Diskuze ex post nemá velký
smysl.
Abychom se však k situaci postavili čelem a především zamezili zbytečným nedorozuměním či názorovým bojůvkám, které
jsou příčinou již tak rozpolceného komunitního prostředí v obci, předkládáme všem členům zastupitelstva obce Jirny otevřený dopis s prosbou výše uvedenou situaci stručně osvětlit
.
Otevřený dopis zastupitelstvu obce Jirny:
Vážení členové zastupitelstva,
prosíme Vás o stručné vyjádření k výše popsané problematice
formou odpovědí na tyto otázky:
1. Souhlasíte s tím, aby byly na území obce vymezovány další
plochy pro skladové haly včetně případné územní rezervy
pro tyto účely?
2. Co Vás vede k takovému rozhodnutí, co to přinese obci
v pozitivním nebo negativním smyslu?
3. Jak vnímáte územní rezervu R.01 a R.02, k čemu je určena?
Děkujeme Vám za uveřejnění Vašich odpovědí v dalším čísle Jirenského zpravodaje.
V Jirnech 25. 5. 2021

Michal Novák
Sdružení otevřených srdcí, z.s.

Odpověď zastupitelstva na otevřený dopis:
Vážené Sdružení Otevřených Srdcí, Vážení občané,
v online prostředí tedy zejména na sociálních sítích skutečně
probíhala ze strany „zelenečských“ petice s názvem „Petice
proti další výstavbě skladových a výrobních hal a devastaci
zemědělské půdy v obci Jirny“.
V úvodu je potřeba říct, že Obec Jirny již od roku 2017, tedy
4 roky tvoří nový územní plán. Důvod tvorby tohoto územního
plánu není libovůle zastupitelstva ani snaha cosi skrýt před
občany, ale prostá zákonná potřeba. Každá obec musí mít
platný územní plán, podle kterého rozhoduje stavební úřad,
odbor územního plánování, speciální stavební úřady či jakákoliv jiná instituce.
Územní plán obce Jirny je z roku 2001, tedy víc jak 20 let starý.
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Znamená to tedy, že není pro rozhodovací procesy dostatečný
a bylo potřeba připravit nový, který bude zahrnovat všechny
změny, které proběhly v minulých letech.
V letech 2002 – 2017 postupně následovalo 10 změn územního plánu, z nichž bylo 9 řádně dokončeno. Tyto změny zahrnovaly vždy jen určitou lokalitu určenou k zástavbě, kde byl
specifikován i účel využití. Vše lze dohledat na webových
stránkách obce.
Obec začala nový územní plán tvořit v roce 2017. V té době
však již probíhala změna územního plánu č. 9., která obsahovala změnu území, kterou v textu nyní nazýváte jako územní
rezervu R 01. Investor, kterému bylo v minulosti pořízení
změny na veřejném zasedání řádně odsouhlaseno, obci přenechal pozemek potřebný pro stavbu nové základní školy,
který byl vázán jeho předkupním právem. Změna územního
plánu z roku 2015 však stagnovala z důvodu změny zákona
o zemědělském půdním fondu a Obec potřebovala řešit nový
územní plán, kam by zahrnula všechny stávající změny a opravila chyby, které se objevily při pořizování jednotlivých změn.
Došlo tedy k dohodě, že pořízení změny č. 9 bude přerušeno,
pozemek bude převeden do rezervy a obec pořídí nový územní
plán.
A tak se stalo. Zastupitelstvo dalo slib a na veřejném zasedání
se schválilo pořízení nového územního plánu.
V jeho návrhu je výše zmíněná plocha R 01. Tuto plochu doplňuje R 02, kde je navržena zeleň ochranná a izolační, která
má zamezit možným negativním vlivům z plochy za předpokladu, že obě tyto plochy budou v budoucnu řešeny změnou
územního plánu.
Sama rezerva není primárně zastupitelstvem stanovena
v územním plánu pro výstavbu hal. Pokud by vlastník pozemku
chtěl změnit plochu rezervy R 01 na stavební pozemek, musí
provést změnu územního plánu a tu musí schvalovat zastupitelstvo obce stejným procesem, jakým schvaluje územní plán.
Změnit rezervu ve stavební území je proces velmi složitý
a těžko lze odhadnout výsledek.
Je potřeba si uvědomit, že všeobecně tyto komerční stavby, ať
jsou pro některé občany jakkoliv nepřijatelné či nevzhledné,
tvoří velmi významnou část obecního rozpočtu, díky které
mohlo zastupitelstvo postavit novou školu, zřídit dětská hřiště,
opravovat silnice a chodníky, zvelebovat obec či zajistit slušný
počet spojů v hromadné autobusové dopravě. A vzhledem
k umístění obce u sjezdu z dálnice D 11, je jasné, že haly
v území stejně budou o pár metrů dál na katastru Nehvizd či
Zelenče u Mstětic. Bohužel možná více než haly jirenskou křižovatku zatíží výstavba Nového Zelenče, kde má najít svůj
domov kolem 4000 obyvatel, tedy více než čítá naše obec.
A všechna tato auta budou jezdit na přilehlé dálnice, tedy
i přes katastr naší obce. Ale proti této masivní výstavbě obyvatelé Zelenče petice nepíšou.
Rezerva R 01 může být budoucí rozvojovou plochou obce
nebo ji budoucí zastupitelstva mohou zrušit a vydat se v rozvoji obce jiným směrem. Co je však potřeba zmínit je to, že
pokud někde má v naší obci vzniknout další rozvojová plocha,
nemělo by to být mezi rodinnou zástavbou, ale tam, kde to na
komerci přímo navazuje.
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Každý zastupitel je však jenom člověk a může mít svůj názor.
Současné zastupitelstvo je složeno ze „služebně“ starších
a mladších zastupitelů. Tento mix vedl k několika emotivním
a dlouhým diskusím během pracovních zasedání zastupitelstva. Služebně mladší zastupitelé nikomu slib nedali a přišli již
k „hotovému“. V průběhu jejich působení se již škola dokončovala a byla uvedena do provozu. Obec se stále rozvíjí a to ve
všech směrech a územní plán již prošel několika veřejnými
projednáními. Mladší zastupitelé s nikým v minulosti nejednali a neznali historii. Tou si však prošli ti „služebně“ starší,
kteří chtějí být čestní a držet své slovo. Pokud zastupitel jednou něco slíbil, musí si za svým slibem stát. Není čestné jednání náhle změnit názor kvůli tlaku okolí, navíc když z výše
uvedeného jasně vyplývá, že rezerva znamená, že vlastník pozemku nemůže stavět.
Bylo řešeno vše, co vysvětluje problém, který se řeší v online
prostředí a teď jen stručné odpovědi na otázky Sdružení Otevřených Srdcí:
1. Souhlasíte s tím, aby byly na území obce vymezovány další
plochy pro skladové haly včetně případné územní rezervy

Milí sousedé,

pro tyto účely?
Nový územní plán obce vymezuje pouze jednu budoucí
plochu, která však není stavebně využitelná po přijetí nového územního plánu a tou je územní rezerva R.01. Žádné
nové plochy pro skladové haly zastupitelé neschválili
a nesouhlasí s nimi.
2. Co Vás vede k takovému rozhodnutí, co to přinese obci
v pozitivním nebo negativním smyslu?
Nadpoloviční většina zastupitelů zastává názor, že se jedná
o možnost budoucího rozvoje obce mimo jiné i v možnosti
nových pracovních míst.
3. Jak vnímáte územní rezervu R.01 a R.02, k čemu je určena?
R 01 je územní rezerva pro možné budoucí využití plochy
VL (lehká výroba) a R 02 je územní rezerva pro plochu ZO
(zeleň ochranná a izolační). Tyto plochy nelze stavebně využít beze změny přijatého územního plánu, protože se
jedná pouze o územní rezervu, nikoliv stavební území.
V otázce územní rezervy jsou zastupitelé nejednotni, potřebu
pořízení územního plánu však vnímají všichni stejně.
Zastupitelstvo obce Jirny

možná jste na internetu zaznamenali píseň Jerusalema, která
jako challenge běží celým světem. Jejím posláním je vzkaz, že
v pandemii Covid 19, jsme všichni spolu.
Mně tato myšlenka i písnička zaujaly natolik, že jsem dostala
nápad, natočit Jirenskou challenge Jerusalema. Jako rodilá Jireňačka, přestěhovaná do Nových Jiren, vnímám naši vesnici
jako jeden celek. Jsme jedna krásná vesnice, ač složená ze
dvou částí, kde žijí úžasní a milí lidé. A protože spousta z nich
je pro každou legraci, došlo od myšlenky k činům.
Se skupinou lidiček z Jiren a Nových Jiren jsme tanec natrénovali, a zatančili si ho společně u nejznámějších dominant
Jiren i Nových Jiren. Užili jsme si u toho spoustu zábavy a ne-

jednou zakončili naše společné tancování v oblíbené hospůdce U Antošů. Výsledek našeho společného tančení budete
moci shlédnout na Jirenské kavárně. Jako ochutnávku vám zde
přikládám dvě fotky, ze kterých je patrná naše společná energie a nadšení. V písni se zpívá Jerusaleme, můj domove. My
říkáme Jirny (vnímej jako celek Jiren a Nových Jiren) náš domove.
Žiji zde od narození a jsem ráda, že zde můžu vychovávat své
děti. Jsou tu milí lidé a je tu krásně.
Všem, kteří se této bláznivé akce zúčastnili, a i v těch největ-
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ších vedrech s se mnou tančili jako o život, moc děkuji za splněný sen. Dokázali jste mi, že jsme opravdu jedna velká, krásná
vesnice.
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Všem sousedům přeji krásné a pohodové léto a budu ráda,
pokud mi zachováte přízeň při nějakém dalším bláznivém nápadu:-)
Lucka Kůsová

NAPSALI JSTE NÁM
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Mateřská škola
Zprávičky z MŠ

Kromě výletu si děti užily zvířátek také v Zemědělské společnosti v Šestajovicích a při prohlídce cirkusových zvířátek u rodiny Norberta Lagrona.
Krásným a poučným zážitkem je také návštěva
u dobrovolných hasičů v Jirnech a přednáška
Policie ČR spojená s ukázkou policejního auta
a policejního vybavení. Policie nás navštívila
přímo v areálu mateřské školy.
Měsíc červen jsme zakončili fotografováním
dětí, které je pro naše předškoláky v mateřské
škole poslední. Již nyní se nám po dětech stýská. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo, aby
všechny roky, které tam stráví, byly plné radosti, úspěchů, nových přátelství a šťastných
chvil.

Měsíc červen byl zahájen slavnostním pasováním předškoláků. Bohužel z důvodu covidové
situace loučení probíhalo v dopoledních hodinách bez přítomnosti rodičů. Ale i tak se program vydařil. Děti prožily zábavné dopoledne
s naším oblíbeným klaunem Ferdou. Slavnostního pasování se ujala dračice Agáta, kterou
děti probudily ze spánku.
Druhý červnový týden byl ve znamení výletu.
Naše mateřská škola se vydala na výlet za zvířátky do Farmaparku v Soběhrdech. A jaké to
bylo? Jedním slovem - NÁDHERA! Den jako
malovaný, krásné zázemí, spousta spokojených
zvířátek a další nové zážitky, prostě výlet, jak
má být.
Farmapark je místem, kde můžete strávit celý
den v krásném a klidném prostředí, přijít do
styku se zvířaty, takže na své si přijdou hlavně
děti. A ty se tady určitě nenudily. K dispozici
měly hřiště, vzduchové trampolíny, lanová centra, traktůrky, ale byla otevřená i vnitřní herna
o velikosti 1 500 m2. Zkrátka nejen pro školky,
ale i pro rodiny s dětmi je to „ráj.“ K obědu nás
čekal smažený řízek a bramborová kaše. Jako
bonus, nejen za skvělé chování dětí, ale celkově za vydařený výlet, si děti pochutnaly na
zmrzlině. Tou jsme se odměnily i my učitelky.
Všem rodičům děkujeme za bezvadně připravené děti na výlet.
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Tento školní rok byl dosti poznamenán covidem, díky kterému škola musela několikrát
přerušit provoz. Z tohoto důvodu nám dosti
akcí a činností uteklo. O to víc jsme se snažili
dětem zpestřit alespoň závěr roku. To by
ovšem nešlo bez pomoci vás všech. Tímto
chce, alespoň některým z vás, naše mateřská
škola poděkovat a popřát vám krásné slunečné léto.

ŠKOLSTVÍ
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DĚKUJEME:
v
Divadelnímu ochotnickému spolku Jirny za ztvárnění
králů lesa
v
Panu Miloši Šrůtkovi za výrobu a věnování medailí
dětem
v
Manželům Gažíkovým za ochotu a krásnou exkurzi v Zemědělské obchodní společnosti v Šestajovicích
v
Policii Středočeského kraje Mělník, že dětem přiblížila
svou práci
v
Dobrovolným hasičům Jirny, jmenovitě panu Máškovi, za
interaktivní exkurzi do hasičské zbrojnice
v
Paní Lagronové a její rodině za prohlídku cirkusového
zvěřince
v
Všem rodičům za vstřícnost, spolupráci a pozitivní energii
Za MŠ Jirny
Stanislava Děrešová a Eva Hýblová

Základní škola
Osmička vyjela na Čabárnu
Ve dnech 21. 6. - 25. 6. 2021 se uskutečnil třídní výlet osmého
ročníku ZŠ Jirny do Ekocentra Kladno - Čabárna.
Děti vyjely a těšily se, že po pěti měsících, kdy se nemohly
vídat, si užijí společné chvíle a něco se i dozví.
Program byl pestrý, posuďte sami:
 přednáška a program na téma PTAČÍ SVĚT
 soutěž PEVNOST BOYARD
 prohlídka města Kladna
 přednáška a program na téma VODNÍ SVĚT
 soutěž FOTORELY
 5 dnů uteklo jako voda a já děkuji paní učitelce třídní Květoslavě Kočalkové za organizaci celého výletu a dětem za prima atmosféru.
Margita Smetanová
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Poděkování, které určitě potěší.

ŠKOLSTVÍ
Jirenská škola a školní akce…. aneb co nám moc chybělo a co jsme v červnu zvládli
Den dětí
Jsem čtenář 1. ročníky
Třídní výlety a vycházky
Nová výzdoba školy
Cyklovýlety
Učení venku
Krok za krokem - družinová soutěž
Setkání s budoucími prvňáčky a dětmi přípravné třídy
Dramatizace pohádky I.B
Spaní ve škole
Pasování dětí z přípravné třídy na školáky
Slavnostní rozloučení s deváťáky
Společné setkání všech pracovníků školy
Vítání páťáků na druhém stupni
Vysvědčení
a takhle jsme si společné chvíle užívali….
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V příštím čísle se můžete těšit na další fotograﬁckou ochutnávku.
Krásné léto všem.
Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka školy
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KULTURA

KULTURA

25

SPOLKY A ORGANIZACE

SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny
V červnu proběhly schůzky i těch nejmenších hasičů z přípravky.
Práce vedoucích začíná pěkně od začátku, kdy se děti učí základní pojmy z hasičského
sportu, názvy a cviky. Učí se zacházet s hasičským vybavením, aby se později mohly
zúčastnit také závodů. Vysvětlujeme si společně základy první pomoci, jak se chovat,
když hoří a kdy, kam a koho volat o pomoc.
Pro tento školní rok jsme se s dětmi na prázdniny rozloučili a v září se na všechny moc
těšíme. Děkujeme za pomoc starším členům mládeže, kteří nám na schůzkách s těmi
nejmladšími hodně pomáhají.
Přejeme vám krásné prožití letních prázdnin

Divadelní ochotnický spolek
Zprávy tentokrát
mimo prkna divadelní

K 29. červnu 2021 jsme ukončili provoz seniorské
linky a letošní Den dětí ve dvou mateřských školkách zpříjemnili naši dva králové. Zde přinášíme jejich vzpomínku na vydařenou akci:
Jirenská školka nás požádala, zda bychom se nezúčastnili Dne dětí s tématem „Záchrana kouzelného
lesa“.
Dohodli jsme se, že je v kostýmech králů uvítáme
v Klánovickém „kouzelném“ lese, který začarovala zlá
čarodějnice Xénie.
Děti jsme přivítali jako dva králové, přečetli jsme jim
dopis, kde jsme dětem sdělili, že jen ony mohou les
zbavit zlého kouzla. A aby se děti nebály, král Miloš
I. všem dětem (bylo jich přes sto) vyrobil medaile
k ochraně před kouzlem zlé čarodějnice, ze kterých
byly děti nadšené.

Když všechny děti vstoupily do začarovaného lesa,
který se jim podařilo zbavit zlého kouzla, požádala
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Michaela Císařová

SPOLKY A ORGANIZACE
nás kolegyně z divadelního spolku, zda bychom nenavštívili
i školku ve Vyšehořovicích.
A protože jsme měli čas, jeli jsme i sem, pozdravit děti na zahradě a vyfotit se s nimi. Děti ve Vyšehořovicích byly překvapené, čekaly pana krále a přijeli rovnou dva panovníci.
Dokonce se nám podařilo pobavit i pár rodičů z domů sousedících se zdejší školkou, kteří přes plot nevěřícně koukali, co že

Sdružení Otevřených Srdcí
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se to ve školce děje.
Odměnou nám byla bezprostřední a nestrojená radost dětí jak
v Jirnech, tak i Vyšehořovicích. Díky králi Milošovi I. se děti nebály čarodějnice Xénie a s kouzelným lesem to dobře dopadlo.
Jménem svým i krále Miloše I.
král Petr II.

SPOLKY A ORGANIZACE
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Fotbalový klub Jirny
Zprávy z jirenské trávy

Situace se nám začala konečně uklidňovat, a tak jsme mohli
začít trénovat a hrát bez omezení.
Radost dětí z pohybu na čerstvém vzduchu a možnost čutat do
míče s kamarády je prostě nenahraditelná. Ztráty způsobené

nechutí vrátit se ke sportování byli minimální, ba
naopak navštívilo nás i pár nových fotbalistů a tak
se naše jirenská fotbalová rodina pěkně rozrůstá.
Pro ročník 2021/22 náš klub FK Jirny přihlásil do
soutěží o mužstvo více, a tak naše obec bude reprezentována v kategoriích Mladší přípravka, Starší
přípravka a Starší žáci. Kdybyste měli chuť rozšířit
naše řady, neváhejte a přijďte.
Abychom si vyzkoušeli zápasové zatížení, domluvili
jsme přátelské zápasy pro všechny věkové kategorie.
Počasí tohoto roku je jako na houpačce a stejně tak
střídavé byly i výsledky naší fotbalové mládeže.
Celek ze Sibřiny byl pro všechny týmy tvrdým oříškem a zvítězit nad ním se nepodařilo ani v jedné z
kategorií. Naopak proti Vyšehořovicím, Úvalům i Odoleně Vodě kluci vyhráli.
V červnu se v místním kulturním domě konala valná
hromada klubu FK Jirny, kde krom jiného byl i oficiálně představen nový trenér. Na konci prázdnin
je přislíbeno, že se k nám přidá další a tak jsme se
i v tomto směru opět posunuli kupředu.
Ještě spolu všichni zakončíme tuto podivnou fotbalovou sezónu hromadným opékáním buřtů a hurá
na prázdniny.
Za FK Jirny nezbývá než popřát, ať se tu na hřišti
nebo i mimo něj ve zdraví po prázdninách opět
všichni sejdeme.
J. Konrád
(www.fkjirny.cz)

Křížovka pro děti ...

... a pro dospělé

INZERCE

INZERCE

Nová mobilní pedikúra, profesionální péče
u Vás doma, pedi mokrá / suchá
(skalpel, bruska).
www.pedikurakosmetika.cz
722 968 811
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cena 5.800.000,-Kč,-

zahradou
řadový rodinný dům se
Mimořádná nabídka –
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2
383 m , Lázeňská ul., Pís
plocha 220 m , pozemek

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 19.745.000,-Kč

Připravujeme

www.zdiradpekarek.cz
REZE

RVAC

E

prodej nových bytů
v Klánovicích
PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

PRODEJ – strategický stavební pozemek
o výměře 8.262 m2,
Revoluční ul., Šestajovice

cena 36.500,-Kč/měsíc
+ poplatky
A J AT O
N
O
R
P

PRONÁJEM – nezateplená hala 565 m2,
Školská ul., Šestajovice

 ,ǏNǔTÓD
QPQMBULZ ,ǏNǔTÓD

PRONÁJEM – TBNPTUBUOâCZU 
W̓SPEJOOÏNEPNǔ QPEMBIPWÈQMPDIB̓N
EWPKHBSÈä [BISBEB #PSPWTLÈVM 
ÁKF[EOBE-FTZ

Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

