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ZPRÁVY Z RADNICE  
 

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Kněžmost 

se uskuteční ve středu dne 30. 11. 2016 od 14:30 hodin 

v budově Základní školy a mateřské školy Kněžmost, Na Františku čp. 32, Kněžmost. 

Návrh územního plánu (textová a grafická část) bude v tištěné podobě k nahlédnutí od 19.10.2016 do 

07.12.2016 na Městském úřadě v Mnichově Hradišti, Odboru výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 1, II. patro, 

kancelář č. 202 - odd. speciálních činností (PO a ST 8:00 – 17:00, ÚT a ČT 8:00 – 15:00, PÁ 8:00 – 13:00) 

a na Obecním úřadě v Kněžmostu a současně bude v elektronické podobě zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: www.mnhradiste.cz a www.knezmost.cz. 

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 

řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednávání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 

podle předchozího odstavce své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 

nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a 

podpisem osoby, která je uplatňuje. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Stanoviska, připomínky 

a námitky mohou být zaslány do datové schránky (8ztb4jw) nebo písemně na adresu pořizovatele: Městský 

úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště. 

 

Stále častějším jevem v naší obci a místních částech je problematika volně pobíhajících psů. Žádáme 

majitele psů, aby si dostatečně zajistili své mazlíčky. V případě, že pes uteče, tak by měl mít  známku pro 

identifikaci pro včasný návrat ke svému páničkovi. Na obecním úřadu vedeme evidenci psů a jejich 

známek. Pro aktualizaci seznamu žádáme o nahlášení č. známky vašeho pejska na tel.č. 326 214 520,             

e-mail lucie.kobrlova@knezmost.cz, paní Kobrlové nebo osobně. Dále žádáme občany, kteří prozatím letos 

neuhradili poplatky za odpady a poplatek ze psů, aby tak učinili do konce listopadu 2016. 

 

ŠKOLA 

Zastavte se na chvíli v tomto předvánočním shonu. Zveme vás na Vánoční jarmark do základní školy ve 

čtvrtek 1. 12. 2016 od 15 hodin. Těšit se můžete na tradiční výrobky dětí i dospělých, svařáček, buchty, 

palačinky, bramboráky a další.                                                  žáci a zaměstnanci základní školy Kněžmost 

 

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY 

V Domě s pečovatelskou službou se rozšířila v salónu Léňa kosmetika, manikúra, pedikúra o další den v týdnu, a to 

na čtvrtek, od 8.30 do 14.45 hodin a v pátek od 8.00 do 19.00 hodin. Moc se těším jak na stálé, tak i na nové zákaznice.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       Lenka Wiedemanová 

Masáže v Domě s pečovatelskou službou - Jana Čechová, tel: 608 624 565, pondělí:  dle objednání. 



 

 

ADVENT 2016 V KNĚŽMOSTĚ 
 

 

Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí pořádá dne 28. listopadu 2016 přednášku pana Filipa Krásného 

Stopy prusko-rakouské války 1866 v našem kraji.  
Přednáška se uskuteční v budově základní školy v Kněžmostě od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné, malé 

občerstvení zajištěno. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Kněžmost vás zve na 

Mikulášskou nadílku 
dne 4. prosince 2016 od 14.30 hodin v Hasičské zbrojnici v Kněžmostě. Program: vystoupení divadla, 

promítané pohádky, nadílka od Mikuláše, čerta, anděla a dětská diskotéka. 

 

Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského a obec Kněžmost vás zvou: 

 

v neděli 27. listopadu v 15 hodin v kostele sv. Františka Serafínského 

Česká mše vánoční J. J. Ryby 
na náměstí pak adventní atmosféru doplní vůně a chuti vánočního jarmarku a slavnostní rozsvícení 

vánočního stromku 

 

v neděli 4. prosince v 16 hodin v kostele sv. Františka Serafínského  

Pocta Mozartovi 
árie a dueta z oper k letošnímu dvojímu výročí slavného skladatele 

 

v pondělí 5. prosince v 17.30 v kostele sv. Františka Serafínského 

Mikuláš 
divadelní představení o tom, jak se plní dětská přání 

 

v neděli 11. prosince v 16 hodin v kostele sv. Františka Serafínského 

 Vánoční koncert 
vánoční příběhy doprovázené hudbou 

 

v pátek 16. prosince v 17 hodin v kostele sv. Františka Serafínského  

Dětské vánoční vystoupení 
vánoční písničky a koledy v podání žáků základní školy 

 

v neděli 18. prosince v 16 hodin v kostele sv. Františka Serafínského  

Štědrovečerní zvyky 

adventní a štědrovečerní zvyky našich předků 

 

v pátek 23. prosince v 18 hodin na náměstí  

Narození Ježíška 

charitativní divadelní představení o tom, proč je den Štědrý 

 

v sobotu 24. prosince o půlnoci v kostele sv. Františka Serafínského  

Půlnoční 
v pořadí už třetí půlnoční setkání 
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