
Milí spoluobčané, 

před odjezdem na prázdniny a zasloužené dovolené se s Vámi rozloučíme 
informacemi z OÚ, ohlédnutím za uplynulým čtvrt rokem a nastíníme pláno-
vané akce. Všem Vám přejeme krásné slunečné počasí ať jste kdekoliv, 
odpočinek a šťastnou cestu tam i zpět.

Zastupitelé OÚ

INFORMACE Z OÚ
Přesto, že starostové jmenovaných obcí jednají se společností VODOS ohledně zajištění dodávky 
vody, byl Městský úřad Český Brod znovu vyzván k vydání opatření ohledně šetření vody:
VÝZVA K OBČANŮM OBCÍ BŘEŽANY II, ROSTOKLATY, NOVÉ VSI, TUKLATY A TLUSTOVOUSY

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný po-
dle § 106 odst. 1 vodního zákona, vyzývá společně se starosty obcí Břežany II, Rostoklaty a Tuklaty k 
omezení odběrů vody z veřejného vodovodního řadu z důvodu nedostačující kapacity vody předané od 
dodavatele PVK-Praha společnosti VODOS s.r.o. Kolín. 
Tato výzva se vydává na základě podnětu provozovatele vodovodu firmou VODOS s.r.o. Kolín, Lege-
rova 21, 280 02 Kolín. Omezení se týká zejména zálivek zeleně, dopouštění bazénů, oplach techniky 
apod. 

Výzva je platná od 1.6.2017 do 30.9.2017.

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Úprava provozu na silnici č. III/24512 z důvodu špatného stavebního stavu mostu ev. č. 24512-1 v 
Břežanech II (most u hasičské zbrojnice).
Na silnici č. III/24512 bude z obou stran mostu č. 24512-1 instalováno toto svislé dopravní značení: 

č.B13 zákaz vjezdu vozidel jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (10t)  
č. E 5  dodatková tabulka - celková hmotnost 24t
č. B14 (7,5t) zákaz vjezdu vozidel jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu  

přesahuje vyznačenou mez.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
oznamujeme Vám, že z důvodu plánované odstávky na vodovodním zařízení bude přerušena dodávka 
pitné vody v celé obci

dne 12.7.2017 v době od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Cisterna s pitnou vodou NEBUDE přistavena.
Více informací obržíte na lince 800 050 275.



Připomínáme, že v obci platí vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství. 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné 

 vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
b) Fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem je povinna  

uklidit psí exkrementy.
c) Vstup se psy se zakazuje v těchto lokalitách a budovách - areály a budovy staré i nové mateřské  

školy, dětská hřiště, sportovní areál, budova obecního úřadu obce - vyznačeno červeně  
na mapce- viz příloha.

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství 
pod kontrolou či dohledem. 

3. Pohyb psů mimo obec je povolen pouze: 
a) Na komunikacích (polních cestách), je zakázáno pouštět psa na volno, mimo vliv majitele.
b) Vstup na polní pozemky zakázán.

Úřední hodiny na OÚ o prázdninách
Od 3.července do 31.srpna bude omezena úřední 
doba na OÚ O prázdninách budou večerní úřední 
hodiny pouze ve středu.

 po, st, pá  8:00-13:00, st 18:00-19:00

Svoz odpadu
Vážení spoluobčané, znovu Vás žádáme o větší 
péči při odkládání domovního odpadu. Pokud 
odpad z vašich domácností stále budete dávat 
nepřetříděný ke svozu, může se v budoucnu stát, 
že Vám tento nepřetříděný odpad nebude 
odvezen.
• Od 8. 6. se provádí svoz komunálního odpadu 

každý lichý týden do odvolání.
• BIO odpad se sváží každé pondělí.

Péče o vzhled obce
na základě jednání zastupitelstva a nástupu   dalšího 
zaměstnance na údržbu zeleně v obci, byla zakou-
pena novější technika.

Změny v nemovitostech
Žádáme občany - vlastníky nemovitostí, aby při 
každé změně počtu uživatelů v nemovitosti byl tento 
údaj NEPRODLENĚ nahlášen na obecní úřad. 
Všechny udané změny slouží pro řádné vyúčtování 
stočného pro každou nemovitost.

Kouření a odhazování nedopalků
Vážení kuřáci, tuto neřest na veřejnosti upravuje 
zákon, tím se zabývat nebudeme. Ale žádám 
všechny obyvatele domu čp. 196, aby si z areálu 
mateřské školy nedělali veřejný popelník!!!!!

Respektujte přírodu!
Zlomyslnost - bezohlednost, opravdu nevím jak to nazvat. 
V  době, kdy se v zimních měsících zvěř přikrmuje, se našel 
člověk, který si chtěl vyzkoušet svou sílu a dokázal zakrmovací 
zařízení   - jesle na seno, zničit. Tento čin záškodník provedl v 
lese v Suchých dolech. 
Vážení spoluobčané, mějte na paměti, že tam, kam vstupujete, 
nejste sami.  V této době se všude v přírodě rodí mláďata, 
chovejte se podle toho.

Tomáš Brázda

Vážení spoluobčané, prosím mějte k sobě ohleduplnost při vhazování skla do zvonů o víkendech, v letních 
měsících kdy má každý otevřené okno a chce si opočinout, je vhazování prázdných lahví v brzkých ranních 
hodinách dosti hlučné. Vhazujte sklo prosím až po 9.00 hod. 

Děkuji za pochopení, Váš soused



Závody rybník
Již 7. rokem se dne 14. 4. 2017 uskutečnily závody na našem obecním rybníce, počasí se vydařilo, 
závodníků se   přihlásilo též dost, o naplnění hladových rybářů bylo našimi hasiči dobře postaráno, a 
mohlo se začít. Ceny do závodu věnovala obec Břežany II, fa BERRY SERVIS darovala marmelády 
a pro dospělé na zahřátí pálenku z místní palírny. 
Celkem se ráno zapsalo do závodu 35 rybářů, 6 dětí a 29 dospělých. Děti moc štěstí v lovu neměly, ale 
o to více měly radost z cen, které po ukončení a rozlosování obdržely. Závod dospělých byl napí-
navější, v polovině závodu bylo chyceno 5 kaprů větších přes 40 cm a 20 menších ryb, po poločase se  
někteří rybáři snažili a někteří usnuli na vavřínech.   Velký zvrat nastal, když závodník, který měl v 
poločase 94 cm ryb, dokázal v druhém poločase dochytat dalších 348 cm a s celkovým součtem 434 
cm ryb zvítězil v závodech. Uspěšní rybáři: 1.místo Žížala Jan st. (434cm), 2 místo Hlaváček Ladislav 
(268cm), 3 místo Novotný František ml. (229cm). 
Před závody bylo vysazeno 75 ks kapra o celkové váze 150kg. Celkem při závodech bylo uloveno 
74 ks ryb, z toho 26 kaprů přes 40 cm a 48 ks ryb od 10 do 40 cm. Děkujeme sponzorům za dary, ry-
bářům za účast a hasičům za občerstvení a za rok se budeme těšit znovu

T.Brázda

Rybářské závody na Chrástnici
30.4. MRO pořádala od 6:30 do 13:00 rybářské závody na Chrástnici. Star-
tovalo 19 závodníků. Celkem se ulovilo: 4 ks kapra ( 50 - 55 cm), 6 ks ok-
ouna ( 13 - 29 cm ) a 28 ks bílé ryby ( 10 - 25 cm). Od 16:30 do 19:00 hod 
byly na programu "Dětské závody" . Zúčastnilo se 15 dětí. 
Ryby vůbec nebraly, ale i tak všechny děti dostali ceny, které si vylosovaly 
( prut, naviják, háčky, vlasce, atd.) Večer jsme pro veřejnost pořádali  
"Pálení čarodějnic" s opékáním buřtů nebo občerstvením, jež bylo zajištěno. 

Rád bych poděkoval všem, kteří připravo-
vali a starali se o chod závodů a dále 
našim dobrovolným hasičům za dohled 
nad pálením hranice a OÚ Břežany II za 
dotace na zarybnění.
Pořadí dospělí 1. místo Bozděch Karel…... 184 bodů 

2. místo Černý Roman......... 173 body
3 . místo Houžvička Zdeněk. 129 bodů

Výsledky děti:  závody vyhrál  žák  Nekolný Josef.  
ulovil jediné 2 ryby , a to plotice 2x  14 cm! 

Stanislav Švejkovský za MRO

Břežanská koloběžkiáda 2017
Koloběžkiáda byla pro nepřízeň počasí posunuta z  22.4. na 
6. května. 37 dětí zdatně splnilo úkoly s dopravní i zdravotní 
tématikou. Všechny věkové kategorie na svých dopravních 
prostředcích zvládly slalom i jízdu zručnosti. Za svou píli 
dostaly medaili i řidičský průkaz. Na konec jsme si všichni 
opekli buřtíka.

Ohlédnutí



Zdarma vydal: Obecní úřad Břežany II, tel. 321 672 769, e-mail: ou.brezany@tiscali.cz 
Redakční příspěvky vítány. (kv.nov)    Tisk: tiskarna@outlook.cz 

Podrobné formace ke všem připravovaným akcím najdete včas na 
vývěsních tabulích a na webu obce www.brezanyii.cz

Břežanské olympijské hry 
Dětský den ve znamení olympijských her 27.5. přilákal na hřiště 78 dětí. Po slavnostním zahájení se 
rozpoutalo sportovní klání. Za své výkony byli účastníci odměňováni žetony, které v  olympijském 
krámku proměnily za hračky. Nechyběla ani jízda hasičským autem a dovádění na pěnové skluzavce.

Připravujeme
• V termínu 21.7. až 23.7. jsou všichni zváni na hřiště na tradiční Břežanskou fotbalovou pouť. Po 

dobu celého víkendu proběhne mnoho fotbalových zápasů růných kategorií, od žáků až po starou 
gardu. Páteční a sobotní večer budou taneční zábavy pod hvězdami s živou muzikou.

• Na ukončenou prázdnin připravujeme pro děti a jejich rodiče dětskou maškarní diskotéku. Rej 
masek bude, jako vždy, na hřišti - termín bude upřesněn.

Batůžková neděle
Na společnou vycházku vyrazilo 24 turistů. Za příjemného 
počasí dorazili Na Baba, kde jen pro ně proběhl mode-
lářský letecký den. Byla k vidění letadla různých velikostí, 
s motorem i bez motoru a dokonce i drony.
Poté následovala soutěž ve střelbě ze vzduchovky, které 
se zůčastnili úplně všichni. Za své výkony byli úspěšní 
střelci odměněni medailí.

Veškeré akce pro děti by nemohly být uskutečněny bez finanční a materiální podpory. Velké 
poděkování patří Obecnímu úřadu, Sportovnímu klubu, Místní rybářské organizaci, Sdružení do-
brovolných hasičů, Mysliveckému sdružení a v neposlední řadě společnostem Berry Servis s.r.o. a 
CMR MOULDING & CASTING, s.r.o. (p. Kazda)

   Za všechny spokojené účastníky děkují pořadatelky
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