Zpravodaj obce Březí 01/2019
Vážení občané,
tímto prvním zpravodajem v roce 2019 vás v daném roce zdravíme a přinášíme vám nové
informace.
Od nového roku jsme zprovoznili nové internetové stránky obce. Stránky postupně plníme
informacemi, daty, atd.
Od 1. 2. 2019 pro vás upravujeme úřední hodiny a to:
Pondělí: 17.00 hod – 18.30 hod
Středa: 8.00 hod – 11.00 hod a 13.00 hod – 15.00 hod.
(v případě nepřítomnosti, bude informace uvedena předem na internetových stránkách obce)
Již řadu let máme na návsi telefonní budku, firma O2 rozhodla danou budku v následujících
dnech odstranit.
Obec má k dispozici jeden uvolněný kompostér. Zájemci o něj se mohou přihlásit emailem,
telefonem nebo osobně na OÚ. Kompostér bude poskytnut první zájemci, který se přihlásí.
V minulém zpravodaji bylo uvedeno, že došlo k pojmenování ulic, z tohoto důvodu je nutné
změnit OP. Při změně v Říčanech není potřeba mít s sebou žádné potvrzení a změna je
bezplatná. Cedule jsou v tuto chvíli ve výrobě
Vzhledem k novelizaci zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, ve znění pozdějších předpisů vám sdělujeme, že vyvážet jímky může pouze osoba
oprávněná k nakládání s odpadními vodami. Doklady o vyvážení tohoto odpadu musí být
vydány pouze od takové osoby. Vodoprávní úřad v Říčanech, ani obec Březí neuznávají jiné
doklady, než výše uvedené. S odvozem jímek se můžete obrátit na pana Chmela, s kterým
máme uzavřenou dohodu o vyvážení, popřípadě na jinou k tomuto úkonu oprávněnou osobu.
Majitelé nemovitostí, které nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci, jsou povinni doklady o
vývozu předkládat na obecní úřad k evidenci. Množství vypouštěných odpadních vod bude
posuzováno podle přílohy č. 12 k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů (směrná čísla potřeby vody)
Kontakt na pana Chmela: 731 237 248.
Opět nás čekají poplatky za TKO, komunální odpad a psy.
Známky na kontejnery a poplatky ze psa můžete uhradit od 1. do 28. února 2019. Současné
známky jsou platné pouze do konce února 2019. Poplatky není možné platit na místě. Známky
a podklady k platbě si můžete na obecním úřadě vyzvednout v době úředních hodin nebo
každý pracovní den v únoru, v době: 9.00 hod – 11.00 hod.

Zde je přehled:
Poplatek za svoz komunálního a BIO odpadu:
nádoba 120 l …….. 1 x týdně 2460,- Kč
nádoba 120 l……. ..1 x 14 dní 1740,- Kč
nádoba 120 l……… sezonně 2100,- Kč.
známka jednorázová … ……... 100,- Kč
rekreační objekt (ročně)….…...450,- Kč
nádoba BIO 120 l ………….…774,- Kč
nádoba BIO 240 l …….……..1002,- Kč
Poplatek ze psa:
1 pes
za každého dalšího psa

nádoba 240 l ….1x týdně 3620,- Kč
nádoba 240 l…..1x 14 dní 2110,- Kč
nádoba 240 l…..sezonně 2970,- Kč

200,- Kč
300,- Kč

Přehled svozů odpadu:
SEZONNÍ:
v období od 1. října – 30. dubna…………….1 x týdně
v období od 1. května – 30. září….………..1 x 14 dnů
KONTEJNERY - PLASTY A PAPÍR:
1 x týdně
KONTEJNERY – SKLO:
1 x měsíčně
KONTEJNERY – JEDLÉ OLEJE (u obecního úřadu):
dle potřeby
KONTEJNERY – KOVY:
v období od 1. října do 30. dubna…………1 x 3 týdny
v ostatním období…………………………..1 x 14 dnů
KONTEJNERY – CHATAŘI:
v období od 1. dubna – do 31. října
KONTEJNER NA HŘBITOVNÍ ODPAD:
celoročně
Poplatky za stočné:
Faktury za stočné budou rozesílány během měsíců března a dubna. Tímto bychom vás
požádali o aktualizaci nebo doplnění emailů. Obecní úřad Březí disponuje novým emailem
ou@obecbrezi.cz. Na tento email nám prosím vaše emaily či aktualizaci zašlete. Zároveň vás
touto cestou prosíme o zaslání aktualizace počtu osob, které v roce 2018 užívali kanalizaci.
Zpravodaj budeme zasílat již pouze v elektronické podobě a bude vyvěšen na úřední desce u
obecního úřadu. V případě zájmu tištěné verze Zpravodaje se prosím osobně obraťte na
obecním úřadě, kde vám bude dokument vytištěn. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Plán na rok 2019
Tento rok dojde k otevření mateřské školy. Na přestavbě se v současné době pracuje a tímto se
vám, kteří žijete v okolí stavby, velice omlouváme za dočasné zhoršení kvality bydlení.
Ohledně dalších postupů s MŠ vás budeme průběžně informovat. V dohledné době bude
vypsáno výběrové řízení na pozici ředitel/ka MŠ. Zájemci již nyní mohou zaslat svůj životopis
s průvodním dopisem pouze písemnou formou na adresu obecního úřadu nebo osobním
podáním. Elektronickou formou není možné životopisy přijímat (GDPR).
Chodníky – v současné době je upravená projektová dokumentace dle požadavků Státního
fondu dopravní infrastruktury a je požádáno o stavební povolení. Žádost o dotaci bude podána
v podzimním termínu. Pokud bude žádost o dotaci úspěšná, bude dle informace SFDI
podpořena pouze část chodníku od ulice Příčná směrem na křižovatku U Křížku. Zbytek
chodníku neodpovídá parametrům pro chodník (sklon, šířka komunikace a šířka chodníku).
Rybníky – podaná žádost o dotaci na jejich rekonstrukci.
Kulturní akce: rádi bychom tento rok připravili pro děti (i dospělé) zábavu v podobě:
maškarního odpoledne (pro dospělé večera), pokud se povede – dětského dne, rozloučíme se
s létem a snad nám letos přijde i Mikuláš. Pokud by byl zájem o divadélko pro děti, pokusíme
se zařídit (minimálně 20 dětí). O všech aktivitách vás opět budeme informovat.
Plánujeme odstranění nebezpečných dřevin a výsadbu nové zeleně.
Pokud by vás napadlo něco ohledně zkrášlení a zlepšení fungování obce, nebráníme se vašim
nápadům a připomínkám, na které se případně budeme těšit na obecním emailu.
Minulý rok zřídilo město Říčany nové autobusové linky ZDARMA. Jako školní linka pro naši
obec je vedena Š1 (dále Modrá linka), jejíž zastávka je Březí, U křížku, viz níže. Linka 469
dále jezdí dle svého platného jízdního řádku. Jízdní řád naleznete samostatný na další straně
Zpravodaje a na webových stránkách obce.

V novém roce všem přejeme mnoho zdraví, lásky, štěstí, úspěchů a splnění vašich přání.

V Březí, dne: 22. 01. 2019

Zastupitelstvo obce

