Zpravodaj obce Březí

Vážení občané,
kolaudační řízení vodovodního řadu a vodojemu proběhlo 14.7.2016.
Od všech dotčených orgánů máme souhlasné stanovisko, kromě HZS (
Hasičský záchranný sbor).
V současné době jsou požadavky HZS fyzicky splněny, jsou zapracovány do projektové
dokumentace a čeká se na vydání Rozhodnutí vodoprávního úřadu ( podklady
předány 15.8.2016). Po obdržení souhlasného stanoviska od HZS bude neprodleně
vydáno kolaudační rozhodnutí a po nabytí právní moci, budou jednotlivý zájemci o
odběr vody z vodovodního řadu moci požádat o územní souhlas se zřízením
vodovodní přípojky na stavebním úřadě v Říčanech.
Na stránkách obce www.obecbrezi.cz v sekci dokumenty naleznete formulář
stavebního úřadu o územní souhlas, který vyplníte a dostavíte a se na obecní úřad ,
kde vám bude vytištěna situace s vyznačením příslušné vodovodní přípojky na
veřejné části. Vodovodní přípojku na svém pozemku do situace dokreslíte. Pokud
vodovodní přípojka bude od hlavního řadu do nemovitosti delší než 20m je nutné
instalovat vodoměrnou šachtu. Pokud bude vodovodní přípojka kratší než 20m je
možno umístit vodoměr v technické místnosti, sklepě apod. kde nemrzne.
Obec vám na tuto situaci dá souhlas s napojením ( souhlas nebude udělen v případě,
že máte neuhrazené poplatky vůči obci).
Pokud bude vodovodní přípojka ve vzdálenosti menší než dva metry od okolních
pozemků, je potřeba souhlasy vlastníků okolních pozemků (souhlas vyznačit do
situace).
Správní poplatek na Stavebním úřadě je 250,- Kč.
S vydaným územním souhlasem se dostavíte na obecní úřad a obec zajistí instalaci
vodoměru od 1SčV. Vodoměry hradí obec, veškeré další náklady vám budou
přefakturovány ( práce, materiál, cesta apod.)
Dále připomínáme, že do konce roku 2016 mají nově domácnosti povinnost dle
novely zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. nejpozději do 31. prosince 2016
realizovat u kotlů na tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i na nově
zakoupené kotle).
Možnost revize nabídla společnost:
Dům kotlů FleetCom, s.r.o., Ič.29135389, Branická 1325/91, 147 00 Praha 4 – Braník
Pokud by měl někdo zájem o revizi kotlů je možno podat závaznou žádost na obecní
úřad

Přehled cen revizí:

1 500 Kč bez DPH

1 revize v obci
(včetně dopravních nákladů)
10 revizí v obci
30 revizí v obci

(včetně dopravních nákladů)
(včetně dopravních nákladů)

1 200 Kč bez DPH
1 000 Kč bez DPH

Při nedodržení této zákonné povinnosti může být domácnost pokutována až do
výše 20 tisíc Kč (kontrolu a případné pokuty bude provádět a vystavovat příslušná
obec s rozšířenou působností a výtěžek půjde do jejího rozpočtu).

Obec Březí a FK Meteor Březí
Pořádá pro děti a všechny milovníky
fotbalu

v neděli dne 28. 08. 2016 od 13.00 hod na fotbalovém
hřišti v Březí:

Rozloučení s létem pro děti a
dospělé
Pro dětičky je připravena zábava, dovádění, divadélko, soutěže v
podobě “Párty Mupa Vopičky pro kluky a holčičky“ .
Následuje dětská diskotéka s programem, kterou pro všechny
připravila Jana Novotná.
Loučení s létem pro děti se bude konat od 13.00 hod do 16.00 hod. Pro Vaše
ratolesti je zajištěno občerstvení ZDARMA v podobě párků s chlebíkem a
pitíček. Maminky prosíme, aby s sebou dětem daly polštářek a pláštěnku (pokud
bude nepříznivé počasí, případně něco pod polštářek – igelit, karimatku, atd.).
V 17. 00 hod hvizd píšťalky otevře utkání mezi FK Meteor Březí a Sportovní
klub Světice a zahájí tak novou fotbalovou sezonu.
Přijďte fandit a podpořit naše fotbalisty, občerstvení zajištěno.
Společně se na Vás všechny těšíme!!!
V Březí dne 18.8.2016

Zastupitelstvo obce Březí

