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Slovo starostky  
Před 4 lety jsem poslechla ,,Hlas lidu“ a nastoupila jsem do funkce uvolněné starostky obce - a nelituji . Zažila jsme 
dvouleté období Covidu, a doufala jsem, že už nic horšího nezažijeme. Bohužel válka na Ukrajině a s tím související 
následné události nás postavili před situaci, se kterou si zase neumíme poradit a pomoct. Nikdo nevíme, jak to vše 
skončí. Volby do zastupitelstva v září ukázaly, že v obci asi nejdeme špatným směrem (přestože z minulého 
zastupitelstva jsem opětovně byla zvolena jen já a Jan Král). V naší obci byly k volbám do ZO podány 3 kandidátní 
listiny, celkem bylo 17 kandidátů. 
Opět jsem byla zvolena starostkou - a všem, kteří mi dali hlasy a věří mi, děkuji za důvěru a doufám, že nezklamu.  
Břežany jsou moje vesnice a zase se budu snažit udělat maximum, aby to byl domov pro nás pro všechny. Je to sice 
patetické, ale je to tak. 
Plánů, jež některé již odsouhlasilo minulé zastupitelstvo, je dost. Bereme to jako závazek do budoucnosti a budeme 
pokračovat v rozdělaných projektech. Mnohé záleží na dotacích a na tom, jak se s tím všichni vypořádáme.  
Bude to chtít trpělivost nás všech, důvěru ve zvolených členech zastupitelstva a komunikaci obce s občany. Úřední šiml 
řehtá víc a víc, ale budeme se snažit, aby se nám všem v naší vesnici žilo dobře. Máme domov, jistotu, kterou nám snad 
nikdo nevezme, proto přeji nám všem, abychom to společně zvládli!     (AH) 

 

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026: 
Ve dnech 23. a 24.9.2022 proběhly Volby do zastupitelstev obcí. Celkem 
kandidovaly 3 volební strany, volební účast byla 50,59 %. 

 

Výsledky voleb: 

1. Alena Hlaváčková    202 hlasů 

2. Pavlína Hlavatá    171 hlasů 

3. Jan Král     151 hlasů 

4. Ing. arch. Lukáš Tůma    148 hlasů 

5. Vilém Šebesta     142 hlasů 

6. Jiří Major     128 hlasů 

7. Mgr. Martina Bachtík Schmiedtová  106 hlasů 

 

Před ustavujícím zasedáním rezignoval Vilém Šebesta na funkci 
zastupitele. Na jeho místo nastoupil náhradník Ing. Dan Gajdošík.  

Ustavující zasedání proběhlo 19.10., do funkce uvolněné starostky byla 
zvolena opět A. Hlaváčková, neuvolněnou místostarostkou byla zvolena  
P. Hlavatá.  

Nyní je v zastupitelstvu 5 nově zvolených členů. Přeji jim, aby elán, se 
kterým se zapsali na kandidátní listiny, vydržel po celé volební období. Je 
to práce krásná, která se musí dělat s nadšením a s chutí se učit nové věci. 
Je nezbytné počítat s tím, že zastupitel nemá volný čas. Je zastupitelem 
kdykoliv a kdekoliv. Jeho spolupráce s ostatními zastupiteli - ale hlavně 
občany - je to nejdůležitější, co tato činnost přináší.   (AH) 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kteří se na vlastní 
náklady starají o obecní pozemky 
v majetku obce, přiléhající k jejich 
pozemkům. 
 

Podle vyhlášky obce č.2/2016 je obec jako 
vlastník pozemku povinen zeleň udržovat 
formou pravidelných sečí. Četnost sečí je 
minimálně 2x ročně. Po provedené seči 
musí být posekaná hmota odstraněna 
nejpozději do 5 dnů. 

 

 

SVOZ BIOODPADU  
V období prosinec až březen bude probíhat 
1x měsíčně: 20.12.2022, 17.01.2023, 
14.02.2023 a 14.03.2023. Svoz bude 
probíhat vždy v liché úterý, v den odvozu 
popelnic na směsný odpad. Od dubna bude 
svoz zahájen ve čtrnáctidenním cyklu. 

Připomínáme, že počet nádob na bioodpad 
není omezen. 

 

Od 21.12. do 30.12.2022 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. 
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Rekapitulace volebního období 2018-2022: 
 
K 31.12.2018 bylo na účtech obce celkem:      15,789.447,- Kč 
Výše úvěru u České spořitelny:       7,500.000,- Kč 

Některé důležité výdaje obce 2018-2022: 
• Vybudování multifunkčního hřiště - převzato od minulého ZO 
Celkem: 1,815.345,- Kč, z toho dotace 400.000,- Kč,  výdaje obce  1,415.435,- Kč 
• Venkovní fitness prvky  
Celkem: 220.230,- Kč, z toho sponzoři 153.000,- Kč,  výdaje obce 67.230,- Kč 
• Územní plán obce       145.200,- Kč 

• Stezka pro cyklisty a chodce včetně veřejného osvětlení. Sponzoři zaplatili výsadbu stromů podél této 
stezky - minulé ZO požádalo o dotaci, počátkem roku 2019 začala příprava - úpravy PD (led 
osvětlení) výběrová řízení - kolaudace červen 2020 

Celkem: 10,499 .946,- Kč, z toho dotace 5,045.402,- Kč,  výdaje obce  5,454.544,- Kč 
• Odbahnění rybníka - projektová dokumentace    120.000,- Kč 

• Vize rozvoje obce       169.400,- Kč 

• Projektová dokumentace na polní cestu VPC19    93.500,- Kč  

• Nádrž na dešťovou vodu u čp.63      79.172,- Kč 

• Studie parkování v centru obce      36.300,- Kč 

• Oprava podlahy v hasičské zbrojnici     174.300,- Kč 

• Modernizace a intenzifikace ČOV - projektová dokumentace  656.140,- Kč 

• Oprava - propojení dešťové kanalizace u křížku    226.400,- Kč 

• Kopie sochy Lva       209.912,- Kč 

• Nákup pozemků - dětské hřiště - Sokolovna    297.000,- Kč 

• Přírodní dětské hřiště Břežánek  Celkem 400.000,- Kč,  
z toho dotace 398.000,- Kč, sponzor 2.000,- Kč, výdaje obce:  0,- Kč 

• Herní sestava - dětské hřiště - Sokolovna Celkem 240.540,- Kč,  
z toho sponzoři 60.000,- Kč,     výdaje obce: 180.540,- Kč 

• Nákup, renovace a úprava hasičského vozu    495.600,- Kč 

• Nákup pozemku u hřiště pro vsakování dešťové vody   44.100,- Kč 

• Nákup odpadních nádob na BIO pro občany     198.840,- Kč 

• Náhrada za rušenou část vodního díla (pro Povodí Labe s. p.)  54.849,- Kč 

• Výměna části střechy na čp. 63      503.650,- Kč 

• Oprava komínů v čp. 63       64.000,- Kč 

• Plot na dětské hřiště - Sokolovna      86.757,- Kč 

 
Velice významnou položkou ve výdajích obce je zajištění povinné školní docházky v Českém Brodě: 
v roce 2018 byl poplatek za žáka 2.000,- Kč x 52 dětí = 104.000,- Kč 
v roce 2019 byl poplatek za žáka 5.500,- Kč x 64 dětí = 352.000,- Kč 
v roce 2020 byl poplatek za žáka 5.500,- Kč x 67 dětí = 368.000,- Kč 
v roce 2021 byl poplatek za žáka 6.000,- Kč x 70 dětí = 420.000,- Kč 
a pro školní rok 2022-2023 to bude částka 8.000,- Kč 
 

K 1.9.2022 bylo na účtech obce celkem:       25,443.249,- Kč 
Výše úvěru u České spořitelny:       2,000.000,- Kč 
  



Břežanské listy  prosinec 2022 
 

 

Břežanský list. Vydává obec Břežany II, Břežany II 63, 282 01, IČO 00235288 jako obecní zpravodaj pod evidenčním číslem MK ČR E 
24212. Distribuce zdarma. 

 

 

Svazková škola Český Brod - Doubravčice 
 

Dne 30.11.2022 zastupitelstvo obce Břežany II schválilo uzavření 
Rámcové smlouvy o výstavbě Svazkové školy Český Brod - 
Doubravčice. Smlouva bude uzavřena s DSO (Dobrovolný svazek obcí 
- Český Brod - Doubravčice) po dobu 30-ti let. 
Projekt zahrnuje vybudování nových míst nejméně pro 810 žáků 
základní školy a to na dvou detašovaných pracovištích. Jedno 
pracoviště vznikne na území města Český Brod výstavbou nové části v 
areálu současné Základní školy Český Brod, Žitomířská 885. Druhé 
pracoviště Svazkové školy vznikne na území obce Doubravčice 
výstavbou nového areálu školy. 
Původní návrh smlouvy ze strany DSO nezahrnoval garanci míst pro 
naše žáky, i přes uhrazení finančního příspěvku 33 milionů. 
Neumožňoval obci nahlížet a získávat informace o výstavbě Svazkové 
školy. Smlouva nedefinovala nejzazší termín dokončení obou staveb. 
Smlouva nebyla koncipována tak, aby naše obec měla možnost získat 
úvěr. Smlouva byla řešena pro každou obec individuálně a dalo se 
předpokládat, že každá obec bude mít jiné podmínky pro umístění žáků 
ve Svazkové škole. 
Zastupitelstvo obce ve spolupráci s okolními obcemi intenzivně 
jednalo se zástupci DSO a podařilo se prosadit změnu smlouvy a 
doplnit či upřesnit následující body:  

 
- Závazek DSO vytvořit s obcí Břežany II podle § 178 odst. 2 

písm. c) školského zákona, společný školský obvod po dobu 
trvání této smlouvy. Školský obvod bude vytvořen po 
dokončení výstavby nové základní školy. 

- Právo na veškeré informace související se zajištěním výstavby 
Svazkové školy, zejména pak na informace o průběhu stavby. 

- Obec může od smlouvy odstoupit v případě, že se nepodaří zajistit 
financování projektu nebo v případě, že se nepodaří nalézt 
vhodného dodavatele stavby, zejména překročí-li cena vzešlá 
z veřejné zakázky na dodavatele významným způsobem celkové 
předpokládané náklady stavby a zúčastněné obce se nedohodnou 
na jiném řešení. 

- Smlouva specifikuje stejné podmínky pro všechny obce, které 
smlouvu podepíší.  

- Nejdříve možné předpokládané datum zahájení provozu školy 
v Českém Brodě je k datu 1.9.2024. Nejzazší termín dokončení 
obou staveb je v souladu s programem MŠMT 31. prosinec 2029. 

Most přes železnici 
 

V roce 2021 obdržela obec Břežany II 
k vyjádření dokumentaci k rekonstrukci mostu 
přes železniční trať u zastávky Rostoklaty. 
Dokumentace řešila pouze převedení 
silničního provozu dle platných norem. 
Nezahrnovala však nezbytný přístup chodců k 
železniční zastávce Rostoklaty. Na základě 
jednání s projektanty, Správou Železnic a 
KSÚS byl do projektu zapracován chodník 
mezi koncem cyklostezky a mostem, doplněno 
veřejné osvětlení na most, a především 
doplněna schodiště na obě předpolí mostu. 
Vzhledem k tomu, že mostovka se v novém 
návrhu zvedá téměř o dva metry (starý most 
byl projektován v době před elektrizací 
železnice), tak považujeme za nutné, aby 
stávající rampy, které budou prodlouženy, 
byly doplněny i o schodiště, aby most mohl 
sloužit jako plnohodnotný nadchod. 
Bohužel při rekonstrukci mostu bude vyloučen 
veškerý provoz - most bude snesen a nahrazen 
novým, jehož výstavba si vyžádá celou 
stavební sezónu. Jakékoliv mostní 
provizorium po dobu výstavby, které by 
sloužilo vozidlům je bohužel z technických a 
finančních nároků zcela vyloučené. Po dobu 
výstavby bude instalován pouze provizorní 
nadchod. Obec bude pečlivě sledovat další 
kroky Správy a údržby silnic a Správy 
Železnic, aktivně vystupovat, informovat 
občany a hledat nezbytná řešení při uzavření 
komunikace přes železniční trať Rostoklaty. 
V současné době, vzhledem k nedostatku 
financí, nezná Správa a údržba silnic termín 
zahájení této akce.  (LT) 

Obec Břežany II se smlouvou zavazuje uhradit DSO investiční finanční 
příspěvek ve výši 33 milionů dle předpokládaného průměrného počtu 
110 žáků z naší obce do 30.06.2026. Finanční příspěvek bude částečně 
hrazen z rozpočtu obce a dále z uvažovaného investičního úvěru 
po dobu 15-ti let. Jedná se o velkou finanční zátěž do rozpočtu obce, 
ale tím, že se nám podařilo zajistit rovnost při přijímání dětí do školy, 
zamezit tzv. zápisové turistice a omezit potupné losování, bude na 
několik let vyřešen dlouhodobý problém.   (MBS) 
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Poplatky pro rok 2023, které zůstávají beze změn: 
 
1/Komunální odpad:  
700 Kč za trvale hlášenou osobu v obci, nebo 700 Kč za nemovitost bez trvale hlášených osob.  
Úleva ve výši 100 Kč je poskytnuta samostatně žijícím nad 70 let. 
Cena je včetně svozu nádob na bioodpad. 
Příjem plateb od 01.02. do 31.03.2023. 
 
2/ Poplatek za psa: 
a) za jednoho psa 400 Kč 
b) za druhého a dalšího psa 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 
Příjem plateb od 01.02.2023. 
 
Pokud ve vaší domácnosti nastala změna, především v počtu osob v domácnosti, informujte nás o této 
skutečnosti co nejdříve, děkujeme. 
 
Upozornění - splašková kanalizace 
 
Opět připomínám, že do kanalizace nepatří zbytky potravin, které podporují život různých živočichů a zanáší 
kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se vážou zejména tuky, což může mít za následek snížení 
průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání.  
Dále sem nepatří vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír. Vlhčené ubrousky jsou obvykle vyrobeny z dlouhých 
vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají tendenci ulpívat ve stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či 
překážkách a vytvářet vysoce odolnou kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu 
kanalizačních sítí, zanášení česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších čidel měřicí techniky z činnosti. 
Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují náklady obce na ucpávání čerpadel v přečerpávacích stanicích v obci, 
dbejte na to, že kanalizace je určena k odvádění odpadních vod, což jsou vody mírně znečištěné během běžné denní 
hygieny, užívání toalety, úklidu, praní a mytí nádobí.  
Pomozte chránit kanalizační systém a předcházet tak haváriím svým zodpovědným chováním. 
            (AH) 

Komunikace 
 

• Pozemkový úřad v rámci Komplexních pozemkových úprav realizoval propojení Štolmířské cesty s naší 
obcí, vybudoval Mlýnskou cestu včetně výsadby biokoridorů v okolí obce. Cesty byly předány do majetku 
obce. Biokoridory jsou tři roky součástí popěstební péče zhotovitele. Financování těchto akcí bylo 
z rozpočtu státu. 

• Krajská správa a údržba silnic opravila silnice ve směru na Černíky a Tuklaty - k mostku. 

• Dokončení k pomníku by mělo být součástí opravy mostku - termín není znám - záleží na rozpočtu KSÚS. 

  

Rozmohl se nám v obci takový nešvar…  
Někteří občané si pletou místní komunikaci s veřejným parkovištěm. Tím, že svá auta nechávají na silnici nebo i 
na veřejné zeleni, nejen že se dopouštějí přestupku, ale hlavně brání a omezují případný průjezd záchranářské 
techniky. Navíc v zimním období se sníh z místních komunikací nebude odstraňovat, pokud budou plynulému 
průjezdu techniky bránit parkující auta.        (AH) 
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Rozpracované projekty obce 
 

• Obec získala dotaci na chodníky v centru obce ve výši 4,565.362,- Kč - připravuje se výběrové řízení na 
zhotovitele - realizace by měla být v roce 2023. 

• Oprava a odvodnění místní komunikace na Malé straně - před dokončením je projektová dokumentace, 
bude požádáno o vydání stavebního povolení, abychom stihli vyhlášení dotačního titulu. 

• Připravuje se projektová dokumentace na opravu provizorní přečerpávací stanice odpadních vod u hřiště 
a po realizaci bude provedena oprava a odvodnění komunikace u hřiště. 

• Revitalizace rybníka - projekt by měl být dokončen v roce 2023 
• Modernizace a intenzifikace ČOV - projekt je připravený, vydáno stavební povolení, čeká se na vypsání 

dotace. 
 

 

Proběhlé akce 
 
Drakiáda  
Dne 30.10.2022 proběhla, po krátké pauze, už poněkolikáté Drakiáda 
na Babách. I když tento den moc nefoukal vítr, dětem ani drakům to 
nevadilo. Draci i přes tuto překážku vzlétli a udělali radost pobíhajícím 
dětem a i jejich rodičům. Na posilněnou jsme si opekli buřty, a pak už jen 
pozorovali zkušené piloty modelů letounů, kteří nám předváděli úžasnou 
vzdušnou akrobacii. 
 

 

Svatomartinský lampionový průvod 
Dne 12.11.2022 jsem se sešli před volební místností, abychom se posilnili 
svařeným vínem a připraveným pohoštěním (děkujeme děvčatům za 
výborné pochutiny), a mohli vyrazit na pochod rozsvícený našimi lampiony. 
Na konci naší cesty na náš čekalo překvapení - ohňostroj. 
 
Rozsvícení stromku 
Blíží se čas Vánoc a již tradičně jsme zahájili adventní čas rozsvícením 
Vánočního stromku. První adventní neděle připadla na 27.12.2022.  
Děti z mateřské školy měli pro nás připravené krásné představení 
pod vedením svých učitelek. Mohli jsme si také zakoupit ručně vyráběné 
výrobky našich dětiček. U stromečku zazněli i vánoční koledy z dechových 
nástrojů p. Bachtíka a p. Schmiedta. Naše nejmenší ratolesti pak odpočítali 
rozsvícení vánočního stromečku. 
Nakonec nás svojí návštěvou poctil i samotný Mikuláš, čert a anděl. Děti, 
ale i někteří dospělí měli trochu strach, ale čert si naštěstí nikoho neodnesl a 
děti za básničku dostali i drobnou nadílku. 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Vánoční setkání u kapličky, 
které se bude konat ve čtvrtek 22.12.2022 od 17 hodin. Přijďte si 
poslechnout básničky dětí z MŠ, popřát sousedům, popovídat si a 
na chvilku zapomenout na předvánoční shon a stres. 
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Dovolte mi, abych vám jménem všech zastupitelů popřála pevné zdraví, klidné a 
pohodové prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2023. 

 
        Alena Hlaváčková 
 

 
 
 

Parkování u zastávky ČD Rostoklaty 
 
V poslední době došlo k několika vandalským útokům 
na vozidla zaparkovaná v blízkosti zastávky ČD 
v Rostoklatech. Policie ČR věc řeší, přesto 
doporučuje, aby zde majitelé nenechávali svá vozidla 
zaparkovaná přes noc. 
Návrhy, aby zde byly umístěny kamery, jsou v tuto 
chvíli nereálné - čeká se na kompletní rekonstrukci 
mostu. Navíc se jedná o tři místa, kde vozidla parkují 
a tyto pozemky jsou z velké části v majetku Správy 
železnic. 
Jednání o financování, případně souhlasy s umístěním 
kamer se Správou železnic jsou běh na dlouhou trať. 
Zatím nezbývá nic jiného, než ostražitost, a podezřelé 
osoby hlásit přímo na Policii ČR. 
 
 

 


