ZPRAVODAJ OBCE BŘEZÍ
Vážení občané,
v současné době je dokončena intenzifikace ČOV Březí, to je rozšíření kapacity ČOV
z 460 EO na 950 EO, které umožňuje napojení ještě nenapojených nemovitostí včetně
nové výstavby na pozemcích určených k výstavbě RD.
Tato akce byla podpořena Středočeským krajem v celkové výši 4 400 000,- Kč.
Po kontrolní prohlídce vodoprávním úřadem bude následně vydáno Rozhodnutí o
uvedení ČOV do zkušebního provozu.
Vzhledem k tomu, že rozšíření ČOV bylo finančně podpořeno Středočeským krajem je
třeba počítat s tím, že odbor životního prostředí – vodoprávní úřad bude trvat na
napojení všech nenapojených nemovitostí v obci Březí. Znovu připomínáme, že kdo
není dosud připojen na kanalizační řad musí na vyzvání předložit doklady o vyvážení
odpadních vod na ČOV a doklad o nepropustnosti jímky na odpadní vody.
Jak jistě všichni víte byl vydán kolaudační souhlas na vodovodní řady a vodojem a
někteří z vás již podali žádost o územní souhlas na vodovodní přípojku a množí se
dotazy jaká bude cena vody.
Na tuto otázku je v současné době velice složité odpovědět a neradi bychom uváděli
nějakou cifru, která by v budoucnu byla nereálná.
Cena nakoupené vody v roce 2016 činila 38,45,- Kč., na rok 2017 zatím cenu nákupu
neznáme. K této ceně je zapotřebí připočíst cenu el. energie na vodojemu, mzda
oprávněnému zástupci provozovatele, případné opravy infrastruktury, prostředky na
obnovu infrastruktury, 15 % DPH Výsledná cena je závislá na množství odebrané
vody.
Cena za svoz komunálního odpadu v roce 2017 zůstává ve stejné výši jako v letošním
roce:
nádoba 120 l …….. 1 x týdně
nádoba 120 l……….1 x 14 dní
nádoba 120 l………. sezonně

2390,- Kč.
1690,- Kč.
2040,- Kč.

kontejner 1100 l ……….1x 14 dní
známka jednorázová ………………..

nádoba 240 l ….1x týdně 3520,- Kč
nádoba 240 l…..1x 14 dní 2050,- Kč.
nádoba 240 l……sezonně 2890,- Kč.

8180,- Kč.
90,- Kč.

poplatek za svoz TKO rekreační objekt 440,- Kč./rok
V příštím roce opět počítáme s opravami místních komunikací. 19.12.2016 byla podána
žádost o dotaci na opravu komunikace v Podskalí od č.p.72 až po silnici III/10175.
Plánovaná mateřská školka je ve stadiu stavebního řízení o stavební povolení a je připravena
veškerá dokumentace k podání žádosti o dotaci.

Řešení chodníku od Křížku na náves se nachází ve složité situaci. Od čtyř majitelů pozemků,
kterých se dotkne výstavba máme souhlasné stanovisko, od dalších dvou doufáme kladné
stanovisko získáme a dva majitelé nesouhlasí se stavbou na svém pozemku. V současné době
řeší projektant náhradní trasu pro umístění chodníku.
V příštím roce je třeba na základě posouzení stavu sdružených objektů „Soustava tří rybníků
ve Březí zadat vypracování projektové dokumentace na opravu.

V Březí dne 20.12.2016

Zastupitelstvo obce Březí

