
Vážení spoluobčané.  
První  dva měsíce roku 2019 máme za sebou, a tak opět přinášíme do 
Vašich domovů Břežanské listy. Tentokrát Vás čeká několik upozornění na 
dodržování vyhlášek obce, pozvánek na kulturní akce v okolí a v neposlední 
řadě ohlédnutí za koncem roku 2018.  

Kv. Novotná

VYHLÁŠKY OBCE 
Stále jsou mezi našimi obyvateli pejskaři, kteří 
nedodržují vyhlášku č. 4/2016 ve které je dost 
jasně psáno, že: „Fyzická osoba, která má psa 
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohle-
dem je povinna uklidit psí exkrementy“. Proto 
apelujeme na Vás, majitele čtyřnohých mazlíčků, 
UKLÍZEJTE po nich. Odpadkových košů k tomuto 
účelu je po celé vesnici dostatek. Pokud nebude vidět 
náprava bude nutné zvýšit poplatek za psa.  

Několik motoristů si dělá z obecní zeleně veřejné 
parkoviště a tím opět porušují veřejnou vyhlášku 
obce č.2/2016, kde se říká: „V zájmu zdraví a 
bezpečnosti všech občanů a zlepšení vzhledu 
obce je na veřejné zeleni zakázáno zejména: 
vjíždět a parkovat motorovými vozidly“. Chceme 
mít vesnici hezkou a upravenou a vyjeté koleje 
od aut v trávníku hezkému vzhledu nepřidá. 
Zaparkovaná auta na trávníku brání hrám dětí a 
občanům v klidné procházce. 

Majitel automobilu, který parkuje za zastávkou 
autobusu na návsi v už dost nepřehledné křižo-
vatce by si měl uvědomit, že ohrožuje nejen 
chodce, kteří musí auto obejít vstupem do hlavní 
silnice, ale i kolegy řidiče vjíždějící na hlavní, 
kterým auto brání ve výhledu. 

POPLATKY 
Platbu poplatků za psa a popelnice, nutno uhra-
dit do konce března. Platba možná i převodem 
na účet obce č. ú. 9229151/0100. VS (variabilní 
symbol) je číslo popisné. Známka na popelnici 
bude po připsání peněz na účet vhozena do poš-
tovní schránky daného popisného čísla. Stále 
však trvá možnost platby v hotovosti na obecním 
úřadě v dopoledních úředních hodinách. 

Zapůjčení volební místnosti 
Pronájem volební místnosti obce je možný na 
základě objednání na OÚ. Nájemné je ve výši 
600,- Kč za víkend. Cena zahrnuje spotřebu 
vody, el. energie, otop a vybavenou kuchyň 
s nádobím. Spolky v obci mají zapůjčení zdar-
ma. Obsazení můžete sledovat na webu obce 
v sekci kalendář (označení: zadáno) 

Sběr  velkoobjemového domovního a 
nebezpečného odpadu. 
Kontejner bude přistaven 23.března 2019  
 od 8:30 do 9:30 na domovní odpad 
 od 9:45 do 10:15 na nebezpečný odpad 
Domovní odpad: matrace, starý nábytek, koberce atd. 
Nebezpečný odpad: vyjeté oleje a použité filtry včetně 
obalů, barvy a laky, lepidla, pryskyřice, chemikálie, 
spreje včetně obalů, léky, elektrozařízení (monitory, 
televize, lednice), pneumatiky atd.

Máte zájem o změnu úředních hodin na OÚ? 
Své návrhy posílejte na emailovou adresu 
ou.brezany@tiscali.cz

OÚ Břežany II hledá pracovníka pro obsluhu ČOV a přečerpávacích stanic v obci. Práce o víkendech a 
svátcích, max. 4 hodiny denně. Práce na dohodu o pracovní činnosti. Více informací na obecním úřadě, 
nebo na tel. 776710133



ODPAD 
Svoz zeleného odpadu  bude v sezoně každý týden  pouze 
v pondělí, případně první pracovní den po svátku. O začátku 
svozu budou občané informováni na vývěsních tabulích v obci. 
Odpad musí být roztříděný: na trávu, dřevnaté rostliny - květiny a 
větve. Roztřídění je nutné pro snadnější nakládku. 
Týdenní svoz komunálního odpadu trvá stále. 
U bývalého obecního úřadu u klece je umístěna zelená popel-
nice na sběr kuchyňských olejů. Vhoz je možný kdykoliv. 
Použité oleje vhazovat, prosím,  pouze v uzavřených plas-
tových lahvích. 
Staré ošacení je možné vhodit do kontejneru u bývalého obec-
ního úřadu. 
Drobný elektro odpad (baterie, telefony atd) můžete odevzdat do 
kontejneru na OÚ nebo v MŠ 
Plechovky a drobný kovový odpad  lze odhodit do kontejneru 
umístěného v kleci u bývalého OÚ kdykoliv. Nepatří tam: alo-
balové mističky od kočičích jídel a paštik 
Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěné po obci. 
MODRÝ, ZELENÝ– papír (noviny, papír, časopisy,složené kra-
bice atd.) 
ŽLUTÝ – plasty (kelímky, PET lahve, igelitové sáčky, krabičky 
atd.) 
ZELENÝ ZVON – sklo (lahve, sklenice, tabulky) NE AUTOSKLA. 
Velkoobjemový kontejner bude v roce 2019 přistaven 4x, kontej-
ner na nebezpečný odpad 2x. 
Železný šrot je svážen na podzim. 
Odpad mimo svoz je možné odvézt bez poplatku do sběrného 
dvora, do Českého Brodu. 
Nevytvářejte skládky před kontejnery !!!

Jak postupovat při nálezu 
raněného zvířete? 
Při nálezu raněného nebo 
uhynulého zvířete je nutné kon-
taktovat policii ČR 158.

BEZPEČNOST 
Opět nabádáme řidiče k opa-
trnosti a dodržování předepsané 
rychlosti 60km/h mezi obcemi 
Rostoklaty a Břežany II. Chodce, 
aby nezapomínali na reflexní  
prvky. Rozsvícený telefon směřu-
jící dopředu Vás nečiní viditel-
nými pro řidiče jedoucímu za 
Vámi. Použijte reflexní terčíky 
určené k nalepení na batoh, 
bundu, rukáv ze stojanu u by-
tovek (budou doplňovány).  
 Prosíme rodiče, aby vysvětlili 
svým dětem účel terčíků. Není 
nutné mít reflexně označené 
kontejnery, autobusové zastávky, 
odpadkové koše a dětské hřiště 
na Sokolovně. 

Na kus řeči….  
 s Josefem Dvořákem 

12.března 2019 
od 19:00 hodin 

kultruní dům v Rostoklatech 
cena 100,-Kč 

vstupenky lze vyzvednout na OÚ Břežany II

Břežany II Rostoklaty Přišimasy Tismice



INFORMACE Z OÚ…. 

• Komise vybrala dle zadávacího řízení zhotovitele Multifunkčního hřiště firmu: VYSSPA Sports 
Technology s.r.o. Celková nabídková cena 1.142.423,37Kč bez DPH. 

• Na základě posudku dendrologa  bylo vykáceno 6 akátů směrem na Černíky, 4 topoly černé směrem 
na Tuklaty, 3 břízy bělokoré a 1 vrba jíva na sportovišti obce,1 smrk ztepilý u OÚ 1 třešeň na zahradě 
bývalé MŠ. OZ za vykácené stromy nakoupí a nechá vysázet jiné – ovocné. 

• S vypsáním zadávacího řízení na zhotovitele cyklostezky/chodník na zastávku ČD Rostoklaty OZ 
čeká na sdělení, zda byla přiznána dotace z regionu Pošembeří.   

• Schválená rekonstrukce hasičského auta by měla být  realizována v měsíci dubnu. JSDH uvažuje o 
koupi  jiného staršího, ale funkčního vozu, který by splňoval parametry . 

• Proběhla kamerová zkouška původního potrubí od č.p. 192 k OÚ. Potrubí bylo ucpané 2 velkými 
kameny, prkny a kusy železa.   

• Firma AQUA CONTACT Praha v.o.s. vyhotoví výpočet maximální kapacity existující ČOV a navrhne 
úpravy pro navýšení kapacity.

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

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

• Podzimní Dýňová slavnost se jako každoročně 
vydařila. Závěrečný ohňostroj, rozzářil oblohu i oči 
našich malých autorů dýňových strašáků. 

• Mikuláš, anděl i čertík se v prosinci přišli zeptat na 
zlobidla v naší obci. Děti se pochlubily svými 
vánočními výtvory, přednesly básničku a byly 
odměněny punčochou plnou sladkostí. 

• Na první adventní neděli jsme poprvé slavnostně 
rozsvítili náš vánoční stromeček u křížku Šmídových. 
Děti z MŠ podvečer obohatily svým vystoupením.  
I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnil velký počet obyvatel Vánoční atmosféru a radost zkazili 
vandalové, kteří ozdobičky následující dny strhali a rozbili na chodníku.  

• Již potřetí se podařilo uspořádat adventní setkání s příznivci spolku Pro II, z. s. Tentokrát jsme si pro 
Vás připravili Vizovické těsto a každý, kdo přišel, si mohl zkusit vytvořit klasické tvary, nebo použít 
vlastní fantazii. Slovo dalo slovo a v závěru akce se někteří účastníci vypravili na Rybovu Mši vánoční 
do Štolmíře. Všem Vám děkujeme za příjemné setkání a těšíme se na některé další v tomto roce.  
(Pro II., z. s. ) 

• Na tradiční setkání u kapličky si přišli sousedé popřát krásné svátky a i na tuto akci byly děti z MŠ 
perfektně připravené s pásmem koled a básniček. Poprvé se k nám dostalo Betlémské světlo, které si 
občané odnášeli domů. O plamínek Betlémského světla se po celé svátky starali členové spolku 
Pro II., z. s.  

• Šťastný Nový rok si občané mohli popřát na fotbalovém hřišti při tradičním 
Novoročním punči, na který byli všichni pozváni sportovním klubem  
SK Břežany II, z.s.

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Volba komisí valné hromady
3. Zpráva o činnosti SK za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření a rozpočet 2019
5. Zpráva kontrolní komise
6. Usnesení a závěr

všichi příznivci sportu v 
Břežanech II jsou srdeně 
zváni na valnou hromadu,

            která se koná v sobotu  
16. března 2019 v 16:00 hod.  

v Kiosku na hřišti SK Břežany II

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ČLENŮ SK BŘEŽANY II, z.s.
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