
Vážení spoluobčané, 
Je tu čas adventu, plný očekávání, vůně vánočního cukroví, čas vzájemného 
setkávání a přání do nového roku.
Uplynulý rok byl pro zastupitelstvo naší obce rokem pilné přípravy projektů, 
které budeme chtít v dalším období realizovat. Čeká nás zbudování 
cyklostezky, modernizace a intenzifikace ČOV, plánujeme vyčištění 
návesního rybníka a do budoucna rekonstrukci budovy bývalé MŠ na 
kulturní dům. Práce máme před sebou hodně a rádi uvítáme Vaše 
podněty a připomínky na  obec@brezanyii.cz.

(Knov) 

Ze zastupitelstva …
• 9. 9. 2019 proběhla kontrola České inspekce ŽP. Předmětem kontroly byl vodoprávní dozor na ČOV 

Břežany II. Kontrolované období 2016 – 2018. Výsledek kontroly: ČOV je řádně provozována, nebylo 
zjištěno překročení limitních hodnot nad rámec povolení platné legislativy.

• ZO pověřuje starostku obce k oslovení minimálně 4 projektantů, kteří zpracují dvouetapový projekt 
„Modernizace a intenzifikace ČOV obce Břežany II“.

• Modernizace vybavení ČOV zajistí maximální možnou kapacitu ČOV na úrovni 786 EO, což vzhledem k 
maximálnímu víkendovému zatížení stabilizuje stávající provoz a umožní připojit ještě cca 60 EO oproti 
stávajícímu stavu.

• Intenzifikace navýší kapacitu na 1000 EO a umožní tedy napojení cca 280 EO oproti stávajícímu stavu.
• Intenzifikaci lze projekčně rozdělit na dvě etapy, s tím, že první bude modernizace, tak aby instalované 

technologické zařízení už mělo dostatečnou kapacitu na 1000 EO. Druhá etapa by pak bylo samotné 
stavební rozšíření na 1000 EO.

• Vize rozvoje obce, která řeší veřejné prostory, revitalizaci a uspořádání veřejných prostor včetně kon-
cepce veřejné zeleně, průjezd dopravy a dopravy v klidu (parkování), dále vytvoření průchodnosti sídla a 
krajiny (propojky pro pěší, procházkové okruhy, naučné stezky a cesty pro cyklisty, propojení s okolními 
obcemi a prvky v krajině) ZO odsouhlasilo zpracování vize obce za nabídkovou cenu 140 000,-Kč firmou 
City Upgrade.

• Zástupci Malé strany nejsou spokojeni se stavem komunikace na Malé straně. Zástupci Malé strany do-
dají na OÚ svou představu komunikace a následně ZO rozhodnou o dalším postupu.

• Od 1. ledna 2020 dochází k novele zákona o místních poplatcích, proto je nutné upravit stávající OZV 
tak, aby odpovídaly změněnému znění zákona.

•  „Stezka pro chodce a cyklisty Břežany II- Rostoklaty“ – je vypsané výběrové řízení na zhotovitele.
• Starostka obce informovala ZO o jednání se statikem na rekonstrukci č.p 63 (bývalé MŠ – rozšíření). 

Statik nedoporučuje bourání příček bez předchozího sundání střechy.
• ZO schválilo návrh zadání územního plánu .
• ZO schválilo vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci na veřejnou polní cestu1502; 1501.

Zastupitelé obce přejí všem občanům klidné a pohodové prožití Vánočních svátků 
a šťastné vykročení do roku 2020.
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Popelnice

Do konce příštího roku by vláda České republiky měla schválit a poslat do dalšího legislativního procesu 
čtyři nové zákony, které reflektují novou odpadovou legislativu Evropské unie.

Z tohoto důvodu bude nutné upravit stávající OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stávající platby jsou za osobu. 
ZO navrhuje platbu za velikost popelnice v čísle popisném a frekvenci svozu. Na OÚ jste odevzdali 
lísteček, kde jste zaškrtli velikost Vaší popelnice, jak často byste potřebovali popelnici vyvážet a kolik 
nádob potřebujete ve své domácnosti. Tento průzkum byl nutný pro získání potřebných dat.

V příštím roce  zůstane zatím stávající systém zachován a počká se na nové znění zákona.

Poplatek za psa
V příštím roce dochází ke změně v OZV o místním poplatku za psa.

Čl.5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa  400,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  400,- Kč,
c) za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200,-Kč

Poplatek je nutné zaplatit do 31.3.2020, a po zaplacení obdrží každý pes známku na obojek
Čl. 7

Osvobození a úlevy
(2) SE RUŠÍ
        Nárok na úlevu na poplatku má držitel psa v:

a) RD se zahradou ve výši 50%
b) Bytovém domě se zahradou ve výši 50%

Změna úředních hodin OÚ  
od ledna 2020

Pondělí: 8:00-12:00   18:00-19:30
Úterý: zavřeno
Středa: 8:00-12:00   14:00-19:00
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: zavřeno

SVOZ komunálního odpadu 

ve čtvrtek 19.12. 2019 a čtvrtek 2.1. 2020. 

Změna svozového dne pro celý rok 2020 
na liché ÚTERÝ – první svoz 14.1.2020

POZOR ZMĚNY

Petardy a ohňostroje
Bouchající petardy i nevhodně odpálené ohňostroje v období svátků jsou velmi stresující nejen pro domácí mazlíčky. 
Zvířata mají jemnější sluch než lidé, některá reagují na hluk až hystericky. Ptáci během dne potřebují být aktivní a 
stále shánět potravu, protože metabolismus je hrozně rychlý, a když se vzbudí uprostřed noci a začnou ve stresu 
poletovat, jsou schopni vyčerpáním padnout a namístě být mrtví. Je to věc každého z nás, zda si rachejtle koupí či 
nikoliv. Důležité je, aby každý kupující věděl, co všechno zakoupením a použitím rachejtle způsobí.Trpí divoká a 
hospodářská zvířata, která při výbuších petard zděšeně utíkají. Zejména v noční tmě však jejich vyplašení může 
dopadnout tragicky. Prosíme naše občany, aby mysleli nejen na své domácí miláčky, ale i na zvířata v okolní 
přírodě a nezbytné bouchání petard a odpalování ohňostrojů omezili na minimum.                       

 (Knov)



Ohlédnutí:
Drakiáda

29.9. se na letišti na Babách uskutečnila Drakiáda, které se 
účastnili dospělí i děti. Draků se k nebi vzneslo 45.  Letečtí modeláři 
předvedli svůj um s  letadýlky,  za což jim moc děkujeme. 
Nejkrásnější draci byly odměněni. Krásné odpoledne bylo 
zakončeno opékáním buřtů.

Dýňová slavnost

2. listopadu se konalo tradiční dlabání dýní. Svá dýňová strašidla děti vystavily 
kolem plotu OÚ a vydaly se  obcí v  lampiónovém průvodu. Závěr dne ozářil 
ohňostroj. Děkujeme sponzorům za dýně, organizátorům za hezky připravené 
odpoledne.

Stromy svobody

K 30. výročí Sametové revoluce obec  9. 11. 2019 zasadila za pomoci členů 
mysliveckého sdružení a místních hasičů 30 stromů ( jeřáby a javory) podél 
polní cesty na Chrástnici. Účastníkům děkujeme za pomoc při výsadbě.

Rozsvícení vánočního stromku

První adventní neděli 1.12. 2019 jsme v obci rozsvítili vánoční stromek u 
křížku Šmídových. Příchozí měli možnost stromek ozdobit vlastní ozdobičkou. 
Děti z MŠ pod vedením svých učitelek měli připravené krásné pásmo písniček, 
scének a básniček a David Levička zahrál na saxofon. Děti z mateřské 
školky vyrobili spoustu adventních a vánočních ozdob a utržené peníze 
putovaly do kasičky MŠ. Překvapení svátečního podvečera byla návštěva 
Mikuláše, Andílka a čertů. Hodné děti Mikuláš s andělem odměnil adventním 
kalendářem. Všem patří velký dík.



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

Obecní úřad zve občany na tradiční 

Vánoční setkání u kapličky 

dne 23.12. 2019 od 16:00 hodin.  
Zastavte se v předvánočním shonu 
a přijďte si popovídat se sousedy, 
popřát do nového roku, ochutnat 

výborný svařáček. 

Sportovní klub SK Břežany II srdečně 
zve všechny spoluobčany na 

Novoroční punč,
 který se bude podávat na hřišti u 

Kiosku dne 1.1. 2020 od 17:00 hod. 
Přijďte si společně přiťuknout a 

popřát do nového roku.

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

 Na kus řeči….  
s PAVLEM NOVÝMObce Břežany II, Přišimasy, Tuklaty a Rostoklaty

Vás srdečně zvou na pořad

Moderuje PhDr. Jiří Vaníček

Prodej vstupenek:

Obecní úřad Břežany II, tel. 321 672 769
Obecní úřad Rostoklaty, tel. 321 672 721
Obecní úřad Přišimasy tel. 321 672 890
Obecní úřad Tuklaty, tel. 281 981 774

Cena: 210,- Kč

Kulturní dům bude otevřen již od 17,15 hod, drobné občerstvení bude v prodeji.

V SOBOTU 25. LEDNA 2020 od 18:00 hodin 

v kulturním domě Rostoklaty čp 27
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