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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané. 
   Čas letí rychleji, než bychom si přáli, je tu zase konec měsíce i s novinkami. Zase mírně opožděnými a 
hned vysvětlím proč. Vždycky čekám, jestli někdo něco odněkud nějak nezpracuje a nepošle na moji 
adresu. Jako by se u nás mnoho nedělo. Je to škoda, nebude-li náplň pro tato rychlá sdělení, budeme 
zbyteční a náklady na chod měsíčníku budou neodůvodnitelné.  
Dnešní vydání se zaměří především na blížící se volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu 
ČR.. Přeji Vám klidné a zodpovědné rozhodování.  
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 

Informace z rady 
 
- Rada obce vyhodnotila cenové nabídky na osázení palisády na náměstí a pro zahradnické práce vybrala 
firmu HYPŠA s.r.o., Kosmonosy, dle nabídky v celkové ceně 32.933 Kč (bez DPH). V rámci úprav 
budou stávající tavolníkové keře nahrazeny jinými vhodnými rostlinami dle návrhu dodavatele. 
 
- Rada obce souhlasí s pořízením evropského právního informačního systému Codexis (Codexis On-line 
licence V/2) od dodavatelské firmy ATLAS software a.s. Ostrava. Dodávka zahrnuje předplatné na tři 
roky dopředu (leden 2013 – prosinec 2015) v ceně 5.000 Kč + 25.000 Kč (vše bez DPH) včetně bonusu 
tj. využívání informačního právního systému navíc i v IX. – XII. 2012 v ceně tříletého předplatného. 
 
-  Rada obce, na základě žádosti čj. OuKn 1661/12 ze dne 7.9.2012  souhlasí s uložením elektrické 
přípojky NN pro 2 fotovoltaické elektrárny do pozemku obce č. 304/7 a do pozemku obce č. 304/1 v k.ú. 
Násedlnice. Včetně provedení stavebních prací s tím spojených za podmínky, že pokud dojde 
k poškození stávajícího ozelenění obecního pozemku, je žadatel povinen na své náklady stav napravit. 
Žadatel je dále povinen před zahájením vlastních prací požádat příslušný silniční správní úřad o vydání 
povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace. 
 
-  Rada obce souhlasí s předloženým vyúčtováním za služby spojené s užíváním nebytového prostoru ve 
Zdravotnickém středisku v Kněžmostě – ordinace lékařů, za rok 2011 a dále souhlasí s navýšením 
zálohových plateb za služby pro jednotlivé nájemce dle přiloženého návrhu od ledna 2013. 
 
-  Rada obce nesouhlasí s proplacením nákladů ve výši 5.675 Kč na výstavbu vodovodní přípojky 
k novostavbě rodinného domu v místní části Úhelnice, o které požádali pod čj. OuKn 1467/12 dne 
27.7.2012 xxxxxxxxx, a tuto žádost zamítá. 
 
Upozornění 
 
S blížícími se volbami do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR, upozorňujeme 
občany na povinnost označování budov číslem popisným, nebo evidenčním. Tato povinnost je upravena 
zákonem č.128/2000 Sb. a Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 326/200Sb. Každá nemovitost by měla mít 
též poštovní schránku pro doručování (nejen) hlasovacích lístků. V případě, že do 8. října neobdržíte 
hlasovací lístky, můžete si je vyzvednout na OÚ. 
 

OZNÁMENÍ O DOB Ě A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
• do Zastupitelstva Středočeského kraje 
• do Senátu Parlamentu České republiky 

 
Starosta obce Kněžmost podle § 29 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších přepisů oznamuje: 

• Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu České republiky 
se konají: v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.000 hodin a v sobotu 13. října 
2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

 
ve volebním okrsku č.1 – KNĚŽMOST, je volební místnost v pavilonu základní školy, Na 
Františku čp. 32, Kněžmost, pro voliče, kteří mají trvalý pobyt: Býčina, Drhleny, Kněžmost, 
Suhrovice, Srbsko, Žantov; 
 
ve volebním okrsku č. 2 – SOLEC, je volební místnost v budově obce, Solec čp. 1, pro voliče, 
kteří mají trvalý pobyt: Čížovka, Malobratřice, Solec, Soleček;  
 
ve volebním okrsku č. 3 – LÍTKOVICE, v budově obce, Lítkovice čp. 29, pro voliče, kteří 
mají trvalý pobyt: Chlumín, Lítkovice; 
 
ve volebním okrsku č. 4 – KOPRNÍK, budova hasičské zbrojnice v Koprníku, pro voliče, kteří 
mají trvalý pobyt: Koprník, Násedlnice, Úhelnice; 
 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené 
hlasovací lístky nové. 
 
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněné hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem. 
 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanských průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). 
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: v pátek 19. října od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 20. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě konání II. 
kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 
V Kněžmostě 21. září 2012, ing. Adam Pospíšil, starosta obce 

 
Pozvánka a nabídka 
 
Jezdecký oddíl Kněžmost pořádá 27.10.2012 jezdecké hry. Akce je otevřena pro veřejnost, bude 
připraveno občerstvení, doprovodný program. Možnost svezení na koních. 
 
Společnost TYRES Kněžmost a.s. nabízí jablka v ceně od 6 – 20 Kč/kg. K dispozici je široký výběr 
z místních odrůd. Otevírací doba je pondělí až pátek od 7 – 15 hodin. 
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