Vážení spoluobčané,
letošní jaro jsme si všichni představovali určitě jinak. Koronakrize vstoupila
do plánů nás všech. Ukázala v nás to dobré. Jsem ráda, že mohu napsat, že mi
není známo nic o výskytu COVID 19 v naší obci. Velký dík patří našim
švadlenkám (většinou maminkám), které zvládaly nejen starost a péči o své ratolesti, ale ještě si našly čas a energii na to, aby se zapojily do šití roušek. Díky jejich skvělé práci jsme mohli roušky rozdávat malým i velkým, zaměstnancům obce a
mnoha dalším. Kolik bylo ušito roušek, nelze spočítat. Není to o počtu, ale o tom, že vždy
byl na
„síti“ někdo, kdo měl ušito, a zdarma nabídl. Přicházely i nabídky od mladších občanů pomoci seniorům. Úžasné, neskutečná pomoc, která nejde slovy vyjádřit.
Pandemie nám ale ukazuje i druhou stranu - nevyhnutelný ekonomický pokles, který bude nejspíše
velmi citelný. Dopad na rozpočet obce bude mít očekávané snížení daňových příjmů. Schválený
rozpočet obce počítal s částkou 10,860.000,-Kč. Avšak vláda navrhuje, aby se na státním kompenzačním
bonusu podílely i obce a kraje. Přesné dopady pandemie na daňové příjmy obce budou známy až
31.12.2020.
Nadcházející léto už je ve znamení konce téměř veškerých omezení spojených s koronavirem a vše se
vrací pomalu k normálu i když nás čekají ještě nelehké časy.
Po dlouhé pauze konání veškerých společenských akcí Vás mohu pozvat na Slavnostní otevření
Stezky pro cyklisty a chodce Břežany II - Rostoklaty (viz pozvánka).
Zhotovitelem se díky vítěznému výběrovému řízení stala společnost Strabag a.s., 2.3.2020 bylo
staveniště předáno zhotoviteli, 14.5.2020 byla odeslána žádost o kolaudační rozhodnutí. Dne 18. 6.
2020 bylo vydáno souhlasné kolaudační rozhodnutí pro akci Stezka pro cyklisty a chodce se
společným provozem, která měří celkem 1082 m, celkové náklady přesáhly 10 mil.Kč. Akce je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z rozpočtu Středočeského kraje Fond obnovy venkova. Přesné příjmy a výdaje na stavbu budou zveřejněny až na podzim, protože
dotace se vyplácí až 3 měsíce po konečném vyúčtování. Věřím, že cyklostezka zvýší bezpečnost cyklistů a chodců nejen k vlakové zastávce, ale zároveň podpoří i ekologickou formu dopravy.
Všem Vám přeji, abyste rychle zapomněli na nepříjemnosti, které nám koronavirus přinesl, prožili
hezké léto se svými rodinami a načerpali hodně sil.
Alena Hlaváčková – starostka

Prázdninový provoz OÚ
platný od 1. července do 30. srpna 2020
pondělí

8:00 - 12:00

středa

8:00 - 12:00

17:00 - 19:00

Po předchozí telefonické domluvě na tel. 776 710 133 lze i mimo úřední hodiny.
SVOZ ZELENÉHO ODPADU
Zaměstnanci obce sváží zelený odpad v pondělí (první pracovní den po dni klidu). Odpad je nutné vystavit nejpozději večer před svozem. Obec nedisponuje žádnou technikou, která by odpad naložila. Odpad
nakládají zaměstnanci ručně, proto prosím berte při plnění nádob a pytlů ohled a nepřetěžujte nádoby.

Ze zastupitelstva…
• ZO schválilo OZV č. 1/2020 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Vybraná prostranství jsou přílohou vyhlášky.
• ZO odsouhlasilo podepsání kupní smlouvy na hasičské auto CAS 25 RTHP model Škoda 706
RTHP, rok výroby 1983, VIN 120012301. Koupě byla projednávána v únoru roku 2019, kdy se
stále hledalo řešení, zda rekonstrukce stávajícího auta nebo koupě novějšího. Cena rekonstrukce
se stále zvyšuje. SDH Mančice získalo nové auto a nabídlo CAS SDH Břežany II za cenu 150
000,-Kč včetně příslušenství + náklady na přestříkání. Rok výroby je 1983, motor po generální
opravě - najeto 6 000,-. Prohlídka vozidla byla provedena členy JSDH Břežany II a dle jejich
sdělení vozidlo odpovídá potřebám JSDH Břežany II.
• Doplnění herních prvků na dětských hřištích v obci ZO odložilo.
• Byla prodloužena Veřejnoprávní smlouva o zajištění povinné školní docházky mezi Městem Český
Brod a obcí Břežany II na období 9/2020 do 6/2021. Za poskytnutou službu Český Brod požaduje
opět částku ve výši 5.500,- Kč vč. DPH za kalendářní rok na každého žáka. V současné době
navštěvuje ZŠ v Českém Brodě 56 žáků s trvalým pobytem v obci (tj. 308.000,-Kč)
• ZO vyhlásilo záměr na pronájem obecního bytu č. 1 (3+kk, 81,8 m2) v čp. 239. Minimální výše
nabídnutého nájemného byla stanovena 120,- Kč/m2. Doručena byla jedna nabídka, která splnila
podmínky. Nájemní smlouva bude podepsána.
• Středočeský kraj vyčlenil část svého rozpočtu k určení za přímé účasti obyvatel (participativní
rozpočet). Projekty musí sloužit veřejnému prospěchu. Projekty navrhovali občané, obce,
příspěvkové organizace, neziskové právnické osoby (podrobnosti na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/vyzva/. Zastupitelstvu obce byla předložena podaná žádost o rekonstrukci dětského
hřiště - Přírodní hřiště "Břežánek" v Břežanech II. Předmětem projektu je rekonstrukce hřiště v
obci Břežany II, v těsné blízkosti sportoviště a fotbalového hřiště. Přírodní terénní prvky prostor
ozvláštní a umožní pocit soukromí v jednotlivých částech hřiště. Zároveň poskytnou více variant
hry než rovný terén (kutálení, schovávání, šplhání).
• Navrhovatel: Ivana Klodnerová Praksová,
• předpokládaná cena: 398 000 Kč.
Většina zastupitelů byla s tímto záměrem seznámena až po podání žádosti. ZO tento projekt
odsouhlasilo.
• Obec Tuklaty žádá o směnu pozemků, je vlastníkem pozemků par. č. 1486 (297 m2 - ostatní komunikace),par. č. 1555 (324 m2 – neplodná půda), 1562 (1 274 m2 – ostatní komunikace),
par.č.1567 (1 002 m2 – ostatní komunikace), par.č. 1568 (12 826 m2 - ostatní komunikace) vše
ostatní plocha, v k.ú. Břežany II. Bude dále řešeno.
• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil smlouvu o nájmu movitých věcípozemky par.č.103/139 a 103/140 (dětské hřiště na Sokolovně), jejichž je vlastníkem. Nájemní
smlouva je od 1.7.2020 do 30.6.2025, výše nájemného je 10.660,- Kč ročně – stanoveno podle
znaleckého posudku. Po zaplacení bude obec dále jednat o odkoupení do svého vlastnictví
• Vize rozvoje obce - City Upgrade
Firma poskytla obci Soupis požadavků od zastupitelů i občanů k první fázi návrhů Vize rozvoje
obce. Skicovaná vize je na https://brezanyii.cityupgrade.cz/ Zastupitelstvo požaduje návrhy
řešení hlavně parkování v obci ( okolí staré MŠ a čp.31) a úpravu objektu staré MŠ na kulturní
dùm- využití pouze stávajících prostor.
• Oprava silnice z Tuklat do Břežan II – pokračování. Podle SUS se pokračovat nebude, stávající
asfalt nelze použít jako recyklát. Likvidace by byla nákladná.

ČOV

VPC 19

Po dlouhých diskuzích a pečlivých úvahách se
konečně podařilo vybrat projektanta, který po
upřesnění zadání a konzultaci s 1.Sčv vypracuje projekt na modernizaci a intenzifikaci ČOV.
Skutečné náklady na realizaci budou známé až
po vypracování projektu. ZO vybralo zhotovitele PD na modernizaci a intenzifikaci ČOV
Břežany II firmu Fiala projekty s.r.o.
Cena projektu :
I. etapa….…80.000,II.etapa…..274.000,-

Neutěšený stav silnice na Malé straně vyzýval
zastupitele k řešení, jak obyvatelům ulehčit.
Komplexní pozemková reforma počítá s
vedlejší polní cestou 19 a kombinovaným
biokoridorem na pozemcích obce 1501, 1502,
1506. ZO rozhodlo, že obec nechá vyhotovit
projekt na vybudování polní cesty na těchto
pozemcích a po realizaci se odkloní průjezd
zemědělské techniky z Malé strany. Cena projektu od firmy Geovap spol.s.r.o. Pardubice je
93.500,- Kč bez DPH.

( Kv.Nov)

(Kv. Nov)

Územní plán obce
V loňském roce ZO odsouhlasilo pořízení nového územního plánu obce, pořizovatel je Odbor
územního plánování Český Brod, zhotovitel Ing. arch. V. Řezník.
Jak územní plán vzniká?
Celý proces pořízení nového územního plánu je dost zdlouhavý a složitý, trvá přibližně 2-3 roky.
Zpracování územního plánu probíhá v následujících krocích:
1. Doplňující průzkumy a rozbory – vypracovává projektant (architekt)
2. Zpracování, projednání a schválení zadání – vypracovává pořizovatel (úředník)
3. Návrh územního plánu pro projednání (někdy včetně tzv. SEA) – vypracovává projektant
V důsledku pandemie koronaviru nemohlo dojít ke splnění dílčího termínu plnění, proto
byl 16.6. 2020 doručen ZO dodatek ke smlouvě „Návrh územního plánu pro společné jednání –
do 15. 9. 2020.“
4. Společné jednání s dotčenými orgány, úpravy návrhu – organizuje pořizovatel, úpravy projektant
5. Veřejné projednání, úpravy návrhu – organizuje pořizovatel, úpravy projektant
6. Vydání návrhu zastupitelstvem.
24.4. 2019 ZO pověřilo starostku vypsáním VŘ na zhotovitele, 3.6. 2019 ZO vybrali zhotovitele,
14.6. 2019 obec uzavřela se zhotovitelem smlouvu. Občané mohli dávat podněty do 31.7. 2019, tyto
informace byly podle zákona předány pořizovateli a zhotoviteli, 19.9. 2019 bylo vyvěšeno oznámení o
projednání zadání ÚP a 13.11. 2019 tento návrh zastupitelstvo schválilo.
( Kv.Nov)

Informace
•
•
•

•

I tentokrát prosíme majitele psů, aby uklízeli, co jejich pejsek vyprodukuje na veřejných prostranstvích (nejen na chodníku), „psí sáčky“ jsou pravidelně doplňovány a koše vysypávány.
Zbudování chodníku a cyklostezky neopravňuje řidiče jezdit do obce vysokou rychlostí a přibrzdit
až u retardéru.
Parkování v obci je velký problém, občané nezajíždí na své pozemky a tím omezují průjezd
v ulicích. Na návsi před domem čp.31 je problém největší, tam řidiči nejen, že rozjezdili zeleň, ale
jsou i tací, kteří porušují zákon č. 361/2000Sb §27 písm. a), s) a parkují přes ukončení chodníku
a tím znemožňují chodcům bezpečný přechod. Křižovatka v tomto místě je sama o sobě
nebezpečná.
Stále jsou k dispozici publikace „Břežany II a jejich historie“ a „Historický sborník pražského okolí“
ve kterém najdete „Dějiny neznámého svobodnického dvora v Břežanech II“. Obojí je možné zakoupit na OÚ v úředních hodinách.
( Kv.Nov)

Vandalismus…
Po 14 dnech znovuotevření multifunkčního hřiště se na něm 19.5. podepsali vandalové. Ulomené víko
od popelnice, prokopnutá bedna na nářadí a věci z ní vyházené ven, všude rozsypaný písek, plný koš
nedopalků a lahví od alkoholu, protržené sítě!!!!
Z tohoto důvodu se hřiště bude zavírat ve 21:00 hodin. Sítě na volejbal a klika bude u pana Zounara,
kdo bude chtít půjčit, musí mu zavolat 723 853 111 a domluvit se. Sportovcům, kteří si budou chtít
zahrát i po 21té hodině, vyjde správce samozřejmě vstříc - záleží na domluvě. Používání vlastní sítě
NENÍ DOVOLENO! V případě, že chování vandalů a ničitelů bude pokračovat, bude hřiště uzamčeno a
otevíráno jen proti podpisu. DODRŽUJTE PROSÍM PROVOZNÍ ŘÁD.
Aby toho nebylo málo 28.5. někomu vadily osazené květináče před č.p. 31 a květiny olámal a vytrhal.
Řidičům dodávkových vozů, kteří parkují skoro přes celý chodník před domem č.p.3 vůbec nevadí, že
chodec neprojde, na chodníku se pohybují i děti a maminky s kočárky a ti všichni musí auto obejít po
silnici. Představme si, že se malé dítě vyhýbá špatně zaparkované dodávce a vyběhne (vyjede na
kole) mezi zaparkovanými osobními auty přímo před projíždějící vozidlo….
Dopravní značení PARKOVIŠTĚ POUZE PRO OSOBNÍ AUTA vůbec nerespektují.
Prosím chovejme se nejen k sobě navzájem, ale i k našemu okolí slušně. Zaměstnanci obce se snaží
udržet naši vesnici upravenou. Polámané květiny v květináčích i na záhonech, odpadky okolo kontejnerů, nepovolené skládky v okolí sběrných hnízd, rozježděná tráva na veřejné zeleni a parkování na
chodníku nepůsobí hezky a stojí obec nemalé finanční náklady, ať na nákup nových rostlin, úklid nebo
za správní poplatky přestupkové komisi do Českého Brodu.
( Kv.Nov)

POZVÁNKA
V SOUVISLOSTI S DOKONČENÍM AKCE

„Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II – Rostoklaty „
si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní zahájení provozu, které se uskuteční jako

5. břežanská koloběžkiáda
v sobotu 11. 7. 2020 od 14:00 hodin na Stezce.
Program: 1)slavnostní otevření Stezky
2) závody ve třech věkových kategoriích (odrážedla, koloběžky, kola, mladší, starší)
3) host Miloslav Kvasnička - trojnásobný vicemistr světa v cyklokrosu
Děti se zúčastní pouze v doprovodu dospělých, kteří jsou za ně po celou dobu zodpovědní, při
závodu je povinné použití cyklistické helmy.
Po celou dobu akce aktivity pro děti.

Zdarma vydal: Obecní úřad Břežany II, tel. 321 672 769, e-mail: obec@brezanyii.cz
Redakční příspěvky vítány. (Kv Nov)

Občerstvení zajištěno.

Tisk: tiskarna@outlook.cz

