
Vážení spoluobčané.  
opět se setkáváme prostřednictvím Břežanských listů, abychom Vás informovali 
o tom, co se událo, děje a co připravujeme v Břežanech II. 
• Obec obdržela vyrozumění o přiznání dotace na výstavbu Stezky pro 

chodce a cyklisty Břežany II – Rostoklaty. Výstavba by měla být zahájena 
na podzim letošního roku. 

• Zastupitelé odsouhlasili pořizovatele Územního plánu - Odbor územního 
plánování město Český Brod. Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel 
Ing. arch. V. Řezník. 

• S finančním přispěním sponzorů bylo vybudováno venkovní fitness hřiště 
na sportovišti obce. Obec se podílela částkou 67 230,- Kč z celkové sumy 220 230,- Kč. Fitness 
prvky jsou volně přístupné široké veřejnosti. Sponzorům děkujeme. 

• Na žádost obce o vytyčení vlastnických pozemků č. 1501,1502 a 1506 pro výstavbu cesty pro 
zemědělské stroje, včetně doprovodné zeleně vydal SPÚ souhlasné stanovisko a její vyřízení vy-
tyčením proběhne po sklizni do 30.9. 2019 

• ZO na základě průzkumu trhu a předložených nabídek vybralo firmu LNConsult s.r.o.na zpracování 
projektové dokumentace na odbahnění Návesního rybníka.  

• Zástupce spolku CMR MOULDING & CASTING, s.r.o. (letecké modelářství) doručil žádost 
o výpůjčku pozemku 1528. Zastupitelé souhlasí s výpůjčkou . 

Kv. Novotná

30 STROMŮ PRO DEMOKRACII 
30 let od Sametové revoluce jsme se rozhodli spojit s 
výsadbou nových stromů. Budeme rádi, pokud se 
jako občané obce, zástupci spolků i jiných skupin 
rozhodnete zapojit a některý ze stromů vysadit. 
Výsadba proběhne kolem polní cesty na Chrástnici 
(parcelní číslo 1374). 
Vše k výsadbě bude připraveno, s sebou pouze rýče, 
pracovní rukavice a dobrou náladu. 
Zájemce prosíme, aby kontaktovali obecní úřad na 
emailu obec@brezanyii.cz  Konkrétní termín a po-
drobnější informace o organizaci budou zveřejněny na 
vývěskách v obci. 

HLÁŠENÍ PÁLENÍ 
Při spalování hořlavých látek na volném pros-
tranství nebo na své zahradě jsou občané povin-
ni, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit 
opatření proti vzniku a šíření požáru. Pálení jsou 
povinni předem oznámit územně příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru kraje na https://
paleni.izscr.cz/  
Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů zakazuje vypalování porostu. 
Důvodem, proč hasiči lpějí na dodržování povin-
nosti hlásit pálení a ohně je především 
bezpečnost a také zabránění zbytečných vý-
jezdů. Ve formuláři totiž kromě místa pálení také 
vyplníte políčko, kde je nutné uvést mobilní tele-
fonní číslo na osobu, jež za oheň zodpovídá. 
Zaevidování pálení pomocí této aplikace 
nezbavuje občany zákonné povinnosti stanovit a 
předem oznámit příslušnému HZS opatření proti 
vzniku a šíření požáru. 
HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení 
zakázat.       (Knov)



NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ DOMOVNÍ ODPAD 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v listopadu. Termín bude zveřejněn obvyklým 
způsobem (vývěsky v obci, aplikací Hlášení rozhlasu, web obce). NEVHAZUJTE prosím, 
nebezpečný odpad do kontejneru na plasty. Tento odpad je možné bezplatně odevzdat ve 
Sběrném dvoře v Českém Brodě.

ČIPOVÁNÍ PSŮ 
Od ledna roku 2020 vstupuje v platnost novela vete-
rinárního zákona o povinném čipování psů v České 
republice. 
8 výhod čipování 
• zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli 
• při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví 
• lepší průkaznost identity psa  
• snadnější monitoring chovu psů 
• lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti 

postihu za týrání zvířat 
• umožnění kontroly psů při prodeji 
• usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání 

množíren 
• snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve 

většině evropských států již povinné čipování psů platí) 
Bez  očipování nemůže veterinární lékař oočkovat psa 
povinnými vakcínami. 

 (Kv. Nov)

SVOZ ZELENÉHO ODPADU 
Každé pondělí zaměstnanci obce sváží 
zelený odpad z Vašich zahrádek. Úklid 
zeleného odpadu provádějí lidé, ne stroje, 
myslete na to, prosím, při nakládání ná-
dob s odpadem a naplnění nádob ze-
leného odpadu tomu přizpůsobte. Velké 
větve prosíme nařezat na menší kusy 
anebo odvézt do sběrného dvora do 
Českého Brodu. Celé velké větve nebu-
dou odvezeny. 
Chtěla bych poděkovat těm, kteří sami 
pečují o zeleň před svými domy. Výrazně 
tím ulehčí práci obecním zaměstnancům, 
kteří se pak mohou věnovat zbývajícím 
plochám. 

 ( Kv.Nov)

TŘÍDĚNÍ ODPADU V OBCI 
Komunální odpad se třídí na složky: 
a) Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad – týdenní svoz od dubna do konce října - sváží zaměst-

nanci obce   
b) Papír - barva modrá a zelená (kontejner) 
c) Plasty včetně PET lahví -  barva žlutá (kontejner) 
d) Sklo -  barva zelená (zvon) 
e) Drobné kovy (hliníkové obaly) – barva šedá - umístěna u čp.32 (v kleci u bývalého OÚ) 
f) Nápojové kartony - barva oranžovo-šedá (kontejner) 
g) Oděvy, obuv a textil – barva bílá s nápisem - umístěna u čp.32 (u bývalého OÚ)  
h) Jedlé oleje a tuky - barva zelená (popelnice) - umístěna u čp.32 (u klece u bývalého OÚ) 
i) Nebezpečné odpady – velkoobjemový kontejner - svoz 2x za rok 
j) Objemný odpad - velkoobjemový kontejner - svoz 3x za rok 
k) Směsný komunální odpad (zbylý komunální odpad po vytřídění) – vlastní popelnice – svoz jednou za 

14 dní, v zimě jednou týdně 
Veškerý odpad mimo svoz je možné bezplatně odvézt do sběrného dvora v Českém Brodě 

 ( Kv.Nov)



ČOV 
Na stokové síti je 5 přečerpávacích stanic. 
Dochází k častým výpadkům čerpání způ-
sobeným zanesením čerpadel. Do kanaliza-
čního systému se dostávají hadry, vlhčené 
ubrousky, dámské hygienické potřeby, dětské 
pleny a podobný odpad. Tento odpad ucpe síto 
a v kanalizaci se hromadí odpad, který pak za-
páchá. Čerpadla si s tímto nevhodným odpa-
dem nedokáží poradit.  

Zvažte, prosím, i používání vlhčeného toalet-
ního papíru, který se jen tak nerozmočí jako 
obyčejný toaletní papír. Vlhčený toaletní papír 
má na obalu uvedeno, že je splachovatelný a 
rozlož i telný, ale zároveň je doporučení 
NEPOUŽÍVAT do toalet ústících do jímek 
s čerpadly (což je náš případ).  
K čerpadlům ucpaným vlhčenými ubrousky 
stále častěji vyjíždějí havarijní čety. Odborníci 
je považují za odpad, jenž nemá ve splašcích 
co dělat, a to včetně vlhčeného toaletního pa-
píru. Zdaleka ne všechen se v potrubí roz-
padne. Za první pololetí roku 2019 obec 
zaplatila 192,339,-Kč. 
Zatímco „ruličkový“ toaletní papír se vyrábí z 
recyklovaného papíru či celulózy, vlhčený 
toaletní papír a ubrousky jsou obvykle vy-
robené z dlouhých vláken netkané celulózy, 
anebo z plastů, a proto se ve vodě úplně 
nerozpadnou, nebo až po delší době. 

Vlhčené ubrousky a jiné přípravky pro osobní 
péči mají tendenci ulpívat ve stokové síti a 
vytvářet tak vysoce odolnou kompaktní masu. 
Důsledkem toho se snižuje průtok, zanášejí 
česle, ucpávají čerpadla. S obyčejným toalet-
ním papírem si čerpadlo poradí, s vlhčeným, 

který se namotá, ne.. 
Měli bychom věnovat větší pozornost tomu, co 
přijde do stokové sítě a dohlédnout i na děti co 
hází do mísy WC, abychom předešli jejímu 
ucpávání a tím i vysokým nákladům na udržení 
provozuschopnosti. 
Vyšší náklady na opravy ČOV budou zname-
nat vyšší cenu stočného pro obyvatele obce. 

( Kv.Nov)
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OHLÉDNUTÍ… 

Sportovní klub SK Břežany II oslavil ve 
dnech 18. - 21. července 90 let nepřetržitého 
trvání. Oslavy probíhaly jak na poli sportovním, 
tak i společenském a účastnili se jich bývalí 

hráči a funkcionáři doslova z celé Evropy, konkrétně od 
Košic až po Brémy. Vrcholem oslav byl průvod obcí, 
položení květin u pomníku padlých a následná slavnostní 
valná hromada klubu, kde byli oceněni dlouholetí členové 
klubu. 
Vrcholem sportovní části oslav byl nejen sobotní zápas 
SK Břežany II vs. XI desetiletí SK Břežany II, ale i nedělní 
utkání Garda 50+ SK Břežany II vs. Dívčí XI Čechie Tuklaty.  Nelze nezmínit tradiční soutěž ve střelbě 
pokutových kopů, která získává na popularitě a již několik ročníků se jí, kromě kategorie mužů, účastní 
i zástupci kategorie mládeže a žen.

Přivítali byste změnu úředních hodin na OÚ?  
Po  7:00 – 11:00 12:00 – 13:00 
St  8:00 – 11:00  12:00 – 13:00 18:00-19:00 
Pá  8:00 – 11:00  12:00 – 13:00 

Máte jiný návrh? Dejte nám, prosím vědět na email: obec@brezanyii.cz  
nebo nám zavolejte  na telefon  321 672 769

PŘIPRAVUJEME… 

• DRAKIÁDA – 29.9. 2019 na letišti v Na Babách 
• DÝŇOVÁ SLAVNOST – 2.11. 2019 ve volební místnosti  
• ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMKU – 1.12.2019 u křížku Šmídových (vjezd do lokality Za zdí) 
• MIKULÁŠSKÁ - 7.12. 2019 ve volební místnosti 
• SETKÁNÍ U KAPLIČKY 23.12. 2019

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

11.5. 2019 jsme přivítali nové občánky:

Sophie Hejmalíčková 
Ella Morkusová 
Daniela Boudová 
Václav Procházka 
Kryštof Kordík    
Tereza Hladká 
Marie Moravcová 

Marie Anna Poušková 
Magda Majorová   
David Svoboda 
Marek Zayats   
Ondřej Havránek 
Tomáš Pavelka  
Zuzana Fikarová

21. června 2019 oddala paní starostka A. Hlaváčková první snoubence přímo u nás v Břežanech. Novo-
manželé byli oddáni pod širým nebem v prostorách zahrady u OÚ, kterou si k tomuto účelu vyzdobili. 
Svatebnímu veselí přálo počasí, a tak i my přejeme manželům hodně sluníčka v životě.

Anna Boháčová v nedožitých 100 letech 
Milan Bukeš v 76 letech 
František Kotěra v nedožitých 75 letech

Opustili nás:

mailto:tiskarna@outlook.cz
mailto:tiskarna@outlook.cz

