Milí spoluobčané,
Již letní počasí hlásí, že nastává čas dovolených a prázdnin. Věnujte pozornost některým důležitým upozorněním v tomto vydání Břežanského
listu.
Přejeme Vám krásnou dovolenou a ať se ve zdraví sejdeme po prázdninách, plni nově nabyté energie k další práci.
Zastupitelé OÚ

Obecní úřad je přestěhován do prostor bývalé MŠ.
Úřední hodiny na OÚ o prázdninách

Svoz BIO odpadu

od 2.července do 31.srpna 2018 bude
omezena úřední doba na OÚ
Po, st, pá 8:00-11:00 12:00-13:00

od 2.7. do 4.7. se nebude z důvodu dovolené
svážet bio odpad, mimořádně bude svezen
29.6. v pátek.

St 18:00-19:00
O prázdninách večerní úřední hodiny pouze
ve středu.

Svoz popelnic
z důvodů svátku dne 5.7. 2018
na úterý 3.7. 2018 .

je přesunut

Vážení občané zopakujeme si jak třídit odpad.
Nebezpečný odpad
tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky (ty je možno
odložit v nejbližším zdravotnickém zařízení), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky),
elektrotechnika, ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Pro tento odpad je
organizován zvláštní svoz.
Ostatní (komunální odpad)
odpady, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např. znečištěné - mastné obaly
od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, popel, apod.
Biologický odpad
který je schopen rozkladu např. zbytky jídla, skořápky vajec, ořechů, ovocné slupky, produkty zemědělství
a zahrádkaření (listí, tráva, zbytky rostlin, opadané ovoce), zvířecí exkrementy, zbytky masa a kostí. Svoz
vždy v pondělí. Nepatří sem: tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, obaly od potravin (igelitové
sáčky, papírové krabičky, sklo), textil, objemný odpad z přírodních materiálů, silné větve.
Kovový odpad
nádoba umístěna v ohradě u zvoničky a je přístupná ke vhození tohoto odpadu.
PAPÍR, PLAST, SKLO
Do barevně odlišených kontejnerů umístěných po obci.
Pokud nebudete respektovat to, co do konkrétní popelnice patří, popelnice Vám nebude vyvezena!
Starosta obce Tomáš Brázda

Informace z OÚ…
U bytovek na konci chodníku směrem na
Rostoklaty byl umístěn zásobník k volnému
odběru reflexních samolepících terčíků,
sloužící k ochraně osob při pohybu na
neosvětlených komunikacích. 3000 terčíků
zmizelo během tří dnů. Doplněny budou na
podzim, aby nedošlo k dalšímu zneužití.
Obec zakoupila od společnosti O2 telefonní
budku, která bude přeměněna na Knihobudku.
Byla vypsána výběrová řízení na výměnu
oken ve volební místnosti a opravu střechy
na obecním domě čp.77.
Dne 28. května 2018 vstupuje v platnost
nařízení Evropské unie nazvané General
Data Protection Regulation (zkráceně
GDPR). Deklaruje práva a povinnosti za
účelem ochrany osobních údajů občanů
Evropské unie. Správce údajů je obec
Břežany II. Jako správce obce jsme
odpovědni za veškerá zpracování Vašich
osobních údajů v rámci některé agend v
obci. O řádné nakládání s osobními údaji se
stará také pověřenec. Na pověřence se také
můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv,
které se týkají přímo Vašich osobních údajů
používaných v rámci některé agendy v obci,
a to zejména, pokud se nechcete obrátit
přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše
dotazy, požadavky a podněty odborně

vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit.
V současné době je poškozená skluzavka
na dětském hřišti u fotbalového hřiště - bude
vyměněna za novou.
Opět připomínáme, že dětská pískoviště je
nutné při odchodu zakrývat plachtou a zavírat branku. A stále platí Zákaz kouření a
vstupu se psy . Na obě dětská hřiště bude
umístěn provozní řád, kterým je potřeba se
bezpodmínečně řídit.
Obecní zastupitelé schválili rekonstrukci
hasičského auta, které přes léto bude
v servisu. Z toho vyplývá, že obec bude po
tu dobu bez hasičské techniky.
Dotace na výstavbu cyklostezky do Rostoklat byla SFDI zamítnuta. V současné době
obec podala žádost o dotaci na Pošmbeří.
Dotace na výstavbu multifunkčního hřiště
byla obci schválena ve výši 400 000,-Kč. Jelikož jeden účastník řízení podal námitky je
stavba zatím odložena.
Volby do obecního zastupitelstva se
uskuteční ve dnech 5. a 6.10. 2018
Obec obdržela nabídku na opravu místních
komunikací, kterou zastupitelstvo schválilo.
Nejžalostnější komunikace na Malé straně
se tak dočká opravy, stejně jako ulička spojující 1. a 2. ulici.

Ohlédnutí…
- 24.3. si děti vyrobily velikonoční dekorace a upletly pomlázku.
- 14.4. rybářských závodů na rybníce se zúčastnilo 28 závodníků.
- 14.4. v odpoledních hodinách proběhl další ročník kloběžkiády. Tentokrát za účasti Městské
policie Český Brod.

-

29.4. patřila Chrástnice dospělým rybářům, kterých bylo 22
30.4. proběhly na Chrástnici dětské rybářské závody spojené s pálením čarodějnic.
13.5. jsme do naší obce přivítaly 12 nových občánků
2.6. na hřišti 60 dětí oslavilo svůj Mezinárodní den dětí spoustou her a soutěží. Nechyběla
závěrečná jízda hasičským autem. Děkujeme sponzorům Berry servis, Královská vejce a
Sweetbaby z řad podnikatelů v obci za věcné i finanční přispění.

Zveme všechny občany na veřejné zasedání
dne 15.6.2018 od 19:00 na fotbalové hřiště.
Přijďte nám sdělit svůj názor na výstavbu mul9funkčního hřiště. Hřiště nejen pro sportovce, ale i pro
širokou veřejnost. Dětské hřiště bude zachováno a zaGm co si dítko bude hrát na písku, mamky a
taťkové budou moci uspořádat turnaj v házené, nohejbale nebo jen tak si pinkat badminton.

Opět tu máme nezodpovědné majitele domácích mazlíčků, kteří nechávají své pejsky očůrávat nově vysazené stromky a rostliny, tím je spálí a tudíž zničí. Jste ohleduplní ke svým psům,
buďte ohleduplní k zeleni v obci, která je vysazována pro všechny obyvatele a návštěvníky
obce, ne pro vykonání potřeby Vašich mazlíčků !!!
OBEC BŘEŽANY II
Obecně závazná vyhláška
obce Břežany II č. 4/2016
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a katastrálním území obce Břežany II
Zastupitelstvo obce Břežany II se na svém zasedání dne 21. 12. 2016, usnesením č.5 usneslo vydat
na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) 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.
Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
Pohyb psů mimo obec je povolen pouze:
na komunikacích (polních cestách), je zakázáno pouštět psa na volno, mimo vliv majitele
vstup na polní pozemky zakázán.

ČOV je v současnosti zatížena na 65%. Na stokové síti je 5 přečerpávacích stanic. Dochází
k občasným výpadkům čerpání způsobeným zanesením čerpadel. Do kanalizačního systému
se dostávají hadry, lžičky, dětské pleny a podobný odpad, se kterým si nedokáží čerpadla poradit. Je potřeba větší pozornosti při vylévání nádob do odpadu a dohlédnout i na děti co hází do
mísy WC. Vyšší náklady na opravu bude znamenat vyšší cena stočného.

Provoz a parkování v obytné zóně
Všechny majitele osobních aut žádáme, aby
respektovali obecně závaznou vyhlášku
č.2/2016 Veřejná zeleň čl.3 bod 3/a
V zájmu zdraví a bezpečnosti všech
občanů a zlepšení vzhledu obce je na
veřejné zeleni zakázáno zejména:
a) Vjíždět a parkovat motorovými vozidly
Veřejnou zelení se rozumí i trávník před
Vaším pozemkem.

ČERNÍKY SLAVÍ 725 LET 23. 6. 2018
Slavnostní zahájení ve 13:30 hodin,
Kaple sv. Václava, Černíky, koncert
Musica Dolce Vita. Návštěva nových
prostor areálu ALUFIX. Odpolední
program pokračuje na hřišti a v
areálu Hospody U Kunců. K poslechu
a tanci zahrají: New Banjo Trio,
Skupina Eksplose. Host večera: Felix
Slováček. V nočních hodinách
proběhne slavnostní ohňostroj a bohatá tombola! Občerstvení a pestrý
doprovodný program zajištěn:„tanec
s bagrem“, jarmark, dětské atrakce…
Přijďte a pobavte se snámi.

Knižní publikaci„Břežany II a jejich historie“
je možné zakoupit na OÚ
v úředních hodinách

O všech připravovaných akcích budete
informováni na webu obce a na informačních tabulích rozmístěných v obci.

Označení obytné zóny je významným regulačním prvkem jak z pohledu omezení
rychlosti, tak v definici pravidel pro parkování
vozidel.
Obytné zóny upravuje § 39 Zákona o
provozu na pozemních komunikacích
361/2000, v platném znění.
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž
začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní
značkou "Konec obytné zóny".
(2) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat
pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž
se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na
pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v
obytné zóně.
(3) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet
rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí
zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na
místech označených jako parkoviště.
(4) Za účelem organizování dopravy může
obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní
komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně,
které nelze užít ke stání nákladního vozidla
nebo jízdní soupravy.
(5) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci
umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
Obytná zóna se označuje svislou dopravní
značkou IP26a a stanovuje dopravní režim.
Přínosy obytné zóny:
• zklidnění dopravy
• zvýšení bezpečnosti občanů a ochrany
majetku
• snížení emisí a rozšíření výměry oddechových a hracích ploch
• zajištění hladkého průjezdu vozidel Integrovaného záchranného systému
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