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 Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č. 1/2015
Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Mirošov. Zastupitelstvo obce Mirošov se na svém
zasedání dne 14. 4. 2015 usnesením č. 103 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku. Nové složky komunálního odpadu:
1. biologický odpad
- odpad rostlinného charakteru (zbytky rostlin, tráva, listí apod.); do kontejneru na biologický
odpad (hnědé barvy) není možné ukládat odpad živočišného charakteru nebo zbytky jídel,
kusy dřeva, větve, keře apod.; pokud by byl zájem o likvidaci dřeva, větví, keřů apod., je
možné přistavit jiný kontejner; kontejner na bioodpad bude umístěn za budovou obecního
úřadu u rybníka Návesník v době od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku;
2. kovový odpad
- prostor pro uložení kovového odpadu je vymezen v uzavřeném areálu obecního skladu
nářadí u č. p. 10;
3. stavební odpad
- stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad; stavební odpad není odpadem
komunálním; stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem; pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner technických služeb,
který bude přistaven a odvezen za úplatu; objednávky přijímá obecní úřad Mirošov.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem a na
úřední desce obecního úřadu. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který
je umístěn v městyse Bobrová.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2015. Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č.
1/2015 je v plném znění k dispozici na úřední desce obce Mirošov a to i elektronické.
 Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov
Roční zkušební provoz splaškové kanalizace a ČOV včetně monitoringu a vyhodnocování
bude zahájen dne 1. 5. 2015. Provoz ČOV pro možnost napojení vlastníků domů a
rekreačních chalup bude spuštěn již 20. 4. 2015. Odborný dohled na provoz kanalizace a ČOV
bude vykonávat p. Filip Sobotka, Bobrová č. p. 137, který splňuje kvalifikační předpoklady.
Pan Filip Sobotka je zaměstnancem Městyse Bobrová, kde rovněž vykonává odborný dohled
na ČOV. Druhým nezbytným pracovníkem (dle „Provozního řádu kanalizace Mirošov“) pro
zajištění zkušebního provozu bude pan Jaromír Krajíček, Mirošov 27, který bude provádět
obsluhu ČOV, monitoring a čištění. Pan Jaromír Krajíček bude provádět monitoring
v časovém rozsahu 1 hodina denně, tj. 30 hodin za měsíc za částku 100 Kč/h. V současné
době probíhají jednání o způsobu a rozsahu oprav obecních komunikací s asfaltovým
povrchem. V místech, kde zasáhly výkopy do tělesa komunikace, je třeba provést opravu
asfaltového povrchu v celé šíři. Takovou opravu není možno uhradit celou z ceny stavby.
Probíhají jednání se SFŽP o možnosti využití části finanční rezervy z ceny stavby. Podle
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současných předpokladů a výpočtů by se obec měla podílet na těchto opravách částkou
575 000,- Kč včetně DPH. Z těchto důvodů byla plánovaná oprava obecní komunikace na p.
č. 383 s účastí POVV přeložena na opravu obecní komunikace p. č. 265/1.
Obec Mirošov zakoupila kalové čerpadlo, které je možno využít při stavbě kanalizační
přípojky. Čerpadlo je možno vypůjčit u starosty obce za cenu 200,- Kč maximálně na 1 den.
Nabídka na některé firmy, které je možno využít pro stavbu kanalizační přípojky:
- Františ Vlastimil, Hamry nad Sázavou 121, 591 01 Hamry nad Sázavou, tel.: 602823714
nebo Prostřední Pavel, Bobrová, tel.: 724330226
- Miroslav Mahel, Radešínská Svratka 173, 592 33 Radešínská Svratka, tel.: 732337544, email: mahel.miroslav@seznam.cz
 Program k MDD
Zastupitelstvo obce Mirošov na svém jednání dne 14. 4. 2015 schválilo program k MDD:
- zájezd do Brna do zábavního vědeckého parku VIDA, který by se uskutečnil dne 30. 5.
2015. pravděpodobný odjezd v 8.30 h z Mirošova; vstupné a doprava bude hrazena obcí
Mirošov; zájemci z řad dětí do 18 let a doprovodu se mohou přihlásit do 17. 5. 2015 na
obecním úřadě Mirošov.
- tradiční dětské závody v rybolovu na obecním rybníku Návesník dne 7. 6. 2015; program
závodů bude vyvěšen na úřední desce obce Mirošov
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