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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané, 
na přelomu prázdninových měsíců přicházejí na Vaše adresy nové informace z radnice i obce. Věříme, 
že Vám budou prospěšné. Připomínám, že obsah informačního listu Novinky z Kněžmostska můžete 
ovlivnit i Vy krátce vyjádřeným názorem, připomínkou či pozvánkou na zajímavou akci. To vše dnešní 
výtisk obsahuje a já k tomu už jen popřeji trošičku víc klidu - a bude-li nějaké - tak šťastné cestování!   
 
Informace z rady obce 
 
Rada obce bere na vědomí žádost společnosti SOMARO CZ, s.r.o., České Budějovice k dopravně 
inženýrskému opatření – II/268 Mnichovo Hradiště (rekonstrukce mostu ev.č. 268-066) a schvaluje 
objízdnou trasu pro motoristy, jedoucí do Mimoně. Objízdná trasa bude vedena přes Kněžmost - Bakov 
nad Jizerou - Mn. Hradiště. Platí i pro opačný směr. Termín trvání 25.7. - 30.11.2011. 
 
 
Další oprava a úplná uzavírka proběhne na železničním přejezdu na I/116 v úseku Mladá Boleslav – 
Řepov v termínu od 1.8. - 5.8.2011. Objízdná trasa bude vedena přes Kněžmost. 
 
 
Rada po žádosti KŽP obce Kněžmost (Komise pro životní prostředí) jmenuje novým členem Bc. 
Veroniku Flanderkovou. 
 
 
Rada schválila částečnou uzavírku ulic „Na Mlejnici“ a „Bakovská“ i komunikace na Žantově od 
31.7.2011. Tato potrvá do doby dokončení staveb „Parkovaní a zpevněné plochy pro pěší v  ulici Na 
Mlejnici“ a „Výstavba chodníků Žantov a Bakovská“. Náhradní parkování bude možné v ulici „K 
cihelně“ a na parkovací ploše v rohu ulic „Růžová“ a „Branžežská“ (vedle tržnice).   
 
 
Chodník u silnice II/268 Žantov: 
částečné omezení dopravy bude řízeno světelnými signály, předpokládaný termín  od 5.9. do 
2.10.2011. 
 
Chodník ulice Bakovská:  
částečné omezení dopravy bude řízeno světelnými signály, předpokládaný termín od 3.10 do 
30.10.2011. 
 
Parkování a zpevněné plochy v ulici Na Mlejnici :  
1.fáze: frézování vozovky a pokládka živičných vrstev - úplná uzavírka po dobu jedné 

pracovní směny 
2. fáze: provedení úpravy ploch k parkování - částečná uzavírka, předpokládaný termín od 

8.8. do 11.9.2011. 
 
 



 
 
 

Další informace 
 
 
Problémy kolem kontejnerů na tříděný odpad 
 
Obec si je vědoma problémů v místě sběrných stanovišť a je připravena k průběžnému vylepšování této 
služby obyvatelům. Chystáme se některá sezónně frekventovanější stanoviště posílit nádobami a 
pružněji regulovat odvoz. Poděkovat bychom chtěli všem, kteří nabídky využívají, zejména však lidem, 
kteří s nádobami nakládají hospodárně a třeba PET lahve před vhozením potřebně sešlápnou. I těm, kteří 
vytříděný odpad přiřazují správným nádobám a kontejnery, je-li to možné, zavírají. 
 
 
 

Žantov opomíjený? 
 
Bezprostředně před uzavřením obsahu „Novinek“ dorazil do schránky dopis od obyvatelky ze Žantova. 
Je kritický a poměrně obsáhlý. Autorce se omlouvám, že neuvedu vzhledem k prostoru v listu plné jeho 
znění.   
V dopise vzpomíná na dřívější stav návsi a okolí, a přestože již na radnici problém řešila, nic se 
nezměnilo. Píše o kanalizaci, chodnících, o hluku z automobilů a praskajících domech, o dětských 
hřištích, která se chystají jinde, o přiděleném příspěvku, který se neinvestuje, má strach o děti, vracející 
se ze škol aj. 
Tento dopis bude předán Radě obce k projednání a více bude rozveden v příštím čísle Zpravodaje obce.  
 
 
                                                                                                                          

Pozvánka 
 
Z plánovaných kulturních akcí dorazila do redakce pozvánka na Hasičský dětský den. Protože však její 
termín a již tradiční programovou košatost stihneme připomenout ještě v srpnovém čísle, nyní pouze 
upozorním, že akce proběhne v prostorách u Hasičské zbrojnice v Kněžmostu dne 3. září od 15.00 -
18.30 hodin. 
 
 
 

Upozornění 
 
S nástupem zvýšené kriminality v oblasti, mi připadá prospěšné, upozornit zejména starší občany na 
obezřetnost při kontaktu s cizími lidmi. V čase, kdy se výrazně nedaří v celorepublikovém pojetí tento 
fenomén zvládat, nezůstává ani Kněžmostsko ušetřeno tlaku zlodějů a všemožných podvodníků. 
Vyzývám hlavně starší spoluobčany, aby ve vlastním zájmu nepouštěli za vrátka neznámé osoby bez 
řádného dokladu o svém poslání. Aby pravidelně vybírali obsah poštovních schránek, neuvěřovali 
fingovaným stavům nouze, nepůjčovali či „rozměňovali“ peníze - jinými slovy - upustili od kdysi 
samozřejmé snahy pomoci druhému v nouzi. Ušetří si tím četná zklamání.   
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