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MLÁZOVICE TVOŘÍ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Městečko pracuje již rok na novém dokumentu. Občané mohou nyní
podávat žádosti o změny.
Městys Mlázovice zahájil v roce
2018 práce na pořízení nového
„Územního plánu Mlázovice“, který nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci „Územní plán obce
Mlázovice“ z roku 2001. Obec k tomuto
přistoupila kvůli konci platnosti stávající
dokumentace – ÚP Mlázovice skončí dle
zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, k 31.12.2022. Pokud by do té
doby nebyl k dispozici územní plán nový,
ocitli by vlastníci domů a pozemků ve
složité situaci. Jakákoliv změna stavby či
stavba nová, změna využití pozemků a
realizace různých záměrů v území, by
byly velmi komplikované a v některých
případech i nerealizovatelné. Kvůli chybějící územně – plánovací dokumentaci

by se ani městečko nemohlo bránit realizaci případných projektů, které na svém
území nebo v některých částech nechce.
Zastupitelstvo obce tímto vyzývá
občany k podání případných námětů a
připomínek k tvorbě nového územního
plánu městysu Mlázovice, případně k
podání požadavků ze strany vlastníků
nemovitostí a pozemků.
Návrhy je nutno podat písemně se
zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem, nejpozději do 31. 10. 2019
na obecní úřad v Mlázovicích nebo do
datové schránky městysu.
Podání žádosti vlastníků nemovitostí na konkrétní podobu nového ÚP
nezakládá obci povinnost toto učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou
předány pořizovateli, resp. zpracovateli
územního plánu (společnosti Ateliér Re-

gio Hradec Králové) a budou zhodnoceny
v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v
rámci procesu pořízení ÚP. To znamená,
že se k nim, kromě zastupitelů, vyjádří i
řada státních orgánů, institucí, sousedních
obcí a dalších dotčených subjektů.
Předpokládá se, že návrh ÚP bude
připraven k veřejnému projednání přibližně koncem roku 2019. Projednání bude
oznámeno veřejnou vyhláškou, proto je
nutno sledovat informace uvedené k ÚP
na úřední desce.
Nový územní plán by měl být
kompletně hotov do konce roku 2020.
Celkové náklady na jeho tvorbu dosáhnou
téměř 400 000 Kč. Obec zaplatí o 150000
Kč méně, protože byla úspěšná se svojí
žádostí o dotaci a uvedenou částku obdržela od Královéhradeckého kraje.

ČEZ DOKONČIL DRUHOU ETAPU KABELIZACE
Měsíce výkopů, bláta a různých
omezení jsou minulostí. Společnost
ČEZ Distribuce dokončila největší etapu pokládky elektrických kabelů v
obci. Stavba trvala dva roky a její náklady se pohybovaly kolem 14 milionů
korun.
I když se jednalo o složitou stavební akci, občané ji velmi vítali. Staré
elektrické rozvody byly již velmi zkorodované a opotřebované. Každou chvíli
museli energetici jezdit opravovat různé
závady a dodávky proudu nebyly spolehlivé. Mnoho sloupů a nástřešáků se nacházelo v havarijním stavu a jejich přítomnost na fasádách či v předzahrádkách
nepůsobila estetickým dojmem. Kvůli
namontovaným zařízením byli vlastníci
domů také omezeni při stavebních úpravách a opravách.
Kabelizace ovšem probíhala velmi
komplikovaně. V Mlázovicích není dostatek místa na mnoha veřejných prostranstvích a navíc jsou již obsazena rozvody jiných sítí. Vměstnat se do zbylých
centimetrů plochy byl mnohdy téměř
neřešitelný úkol. Ale stavbaři, ve spolupráci s obcí, nakonec vždy našli při každodenních náročných jednáních nějaké

proveditelné východisko.
Během prázdnin zmizeli z ulic
staré dřevěné a rozpadlé betonové sloupy,
stejně tak zkorodované dráty a nástřešáky. Poté pomalu zmizely i výkopy. Během stavby se také městečku podařilo
změnit původní záměr investora a do
země bylo uloženo problematické nadzemní vedení k Hájence. Při každém větším větru na něj padaly stromy z blízkého
lesa a také sloupy zbytečně omezovaly
provoz zemědělské techniky na poli. Původní projekt přitom počítal pouze s
opravou nadzemního vedení.
Mlázovice prošly kompletní kabelizací, vyjma ulice V Rybníčkách a konce
ulice Hořická. Rekonstrukce zbývajícího
úseku byla již ČEZem přislíbena na rok
2021, ale nyní je jednání zase na začátku.
Kompletní přípravy celé akce trvaly více než 10 let. První etapa byla
provedena v roce 2017.
Tvář městečka nyní vypadá opět o
trochu lépe. Důležitější však je, že dodávku elektrické energie zajišťují moderní
zařízení, což se projevuje na spolehlivosti
provozu a minimálních výpadcích. Velká
investice státní firmy na území obce je
důležitá i z jiného hlediska. Pro obdobné

projekty se v současnosti výrazně zvyšují
požadavky dotčených úřadů, ostatních
síťařů, vlastníků pozemků i některých
obcí, což neúměrně navyšuje plánované
náklady na realizaci. Proto ČEZ začíná
logicky od kabelizací v některých lokalitách ustupovat a pouze mění nadzemní
prvky energetické soustavy za nové, což
je pro společnost snadné a mnohem levnější. A všem ostatním zbyde věčný pohled na „krásné“ sloupy, dráty a výložníky.

Mlázovický mixík již podvanácté
V sobotu 3. srpna 2019 se v Mlázovicích uskutečnil turnaj ve volejbalových mixech. Hráči předvedli parádní
výkony.
Oblíbený volejbalový turnaj napsal
další dějství. Zahájení proběhlo v půl deváté ráno, následovala prezence týmů,
rozlosováni a za půl hodinky vše začalo.
Turnaje se zúčastnilo 6 týmů a to:
Kamenožrouti (Praha), Marná snaha
(Všestary), Kongo (Miletín), Velkej přešlap (Mlázovice + Praha), Bůčci (Nová
Paka), Wobobegde (Nová Paka). Města v
závorkách jsou jen přibližná, hráči se většinou do družstva poskládali z více míst.
Celkem bylo odehráno 15 zápasů.
Nakonec to vyšlo tak, že poslední zápas se
hrál zároveň o první místo (Kamenožrouti
vs. Kongo). I když skončil remízou 1:1
(20:16, 12:20), tak na body vyhrálo Kongo. Hrála se jenom základní skupina
(každý s každým), proto žádný 3. rozho-

dující set.
Až na jednu krátkou dešťovou přeháňku proběhl turnaj bez problémů. Bez
mikrofonu byla sice náročnější organizace
a nahánění týmů na hřiště, ale vše se podařilo zvládnout. Odehrály se hodně vyrovnané zápasy, všichni si volejbal užili a
těší se na další rok.
Pořadatelé nezapomněli ani na
občerstvení. Kromě standardní nabídky
hospůdky na koupališti, měli hráči připravený výborný oběd - lornu s masem a
zeleninou.
Hlavní organizátoři: Jiří John, Zdeněk
Břízek, Hana Kohoutová
Sponzoři: Městys Mlázovice, Zdeněk Břízek, Zdeněk Fišer, Tomáš Herbrych
Text: Jiří John

Jak vypadala mlázovická tvrz?
Přinášíme unikátní vizualizace
pravděpodobné podoby mlázovické
tvrze z 15. století.
Jak přesně vypadala mlázovická
tvrz, stojící v těsném sousedství Kostela
Nejsvětější Trojice v Mlázovicích, v 15.

století, se asi nikdy přesně nedovíme.
Nicméně přinášíme Vám unikátní vizualizaci pravděpodobné podoby, kterou vytvořil amatérský historïk pan Mgr. František Podzimek z Nové Paky, který se specializuje na tuto část historie.

Střípky z našeho městečka
● V průběhu srpna byly na území městečka namontovány nové odpadkové
koše. Zastupitelé rozhodli o výměně
starých košů a zároveň o doplnění dalších kusů na koupališti a sportovištích,
ale i v centru městečka. Koše, které jsou
v parku doplňují vhodně použitý mobiliář. Ty na sportovištích jsou zase objemnější a se zvýšenou ochranou proti
vandalismu.
● Během prázdnin byly namontovány dva nové herní prvky pro děti,
vedle stávajících houpaček na koupališti. Noví "péráci" jsou téměř stále
obsazení a potěšili nejenom menší
děti, ale i jejich rodiče.
● Městečko obdrželo v průběhu srpna,
od GŘ HZS, příslib dotace ve výši 30
000 Kč, pro jednotku SDH Mlázovice.
Ta má pokrýt část nákladů za zásahy
hasičů v cizích katastrech a zároveň
podporuje obnovu osobního materiálního vybavení členů jednotky.
● Královéhradecký kraj provedl dílčí
změnu jízdních řádů, která v naší
obci zrušila ranní spoj do Hořic (s
odjezdem kolem 5.00h), kvůli absolutnímu nevyužívání ze strany cestujících. Dále byl prodloužen spoj s
odjezdem z Lázní Bělohradu v 16.40h
a příjezdem do Mlázovic v 16.53h až
do Jičína. Tento autobus nyní nekončí v Mlázovicích, ale pokračuje jako
standardní spoj až do Jičína.
PODPOŘTE HASIČE SVÝM HLASEM

Jednotka SDH Mlázovice se opět dostala do finále celorepublikové ankety o
titul „Dobrovolní hasiči roku“ za náročný novoroční zásah u požáru rodinného
domu v Lužanech. Hlasujte pro své
hasiče!
V tomto finále hlasuje veřejnost o celkovém umístění pomocí SMS zpráv a
internetu. Každý z Vás tak může udělit
2 hlasy (jednou ze svého mobilního
telefonu a jednou prostřednictvím internetu). Smyslem ankety je podpora a
propagace činností sborů dobrovolných
hasičů obcí v České republice, jejich
ocenění za vykonávanou službu veřejnosti a motivace k dalšímu zlepšování
služeb veřejnosti.

MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.8/2019, vydáno 24.9.2019, nákladem 270 ks
Vydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice
obec@mlazovice.cz
Více informací o dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz

SMS zprávu ve tvaru: HASICI JVC2
zašlete na číslo 9007706 nebo hlasujte
na internetových stránkách ankety
www.adhr.cz/hlasovani-jednotky
Hlasovat lze do 20.10.2019.
Mlázovičtí hasiči děkují za každý Váš hlas!

