Zpravodaj obce Březí 01/2020
Vážení obyvatelé obce Březí,
dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje roku 2020.
Jenom malé ohlédnutí za rokem 2019, kdy se nám podařilo přestavbou přízemí obecního úřadu
Březí vybudovat Mateřskou školku pro naše děti, díky tomu již nejsme dále závislí na školkách
v Říčanech. V rámci přestavby byla budova obecního úřadu plynofikovaná a dostala i nový kabát
včetně zateplení.
Restaurace U rybníků byla plně plynofikovaná, byl instalován nový plynový kotel za starý na
tuhá paliva, kterému v loňském roce skončila platnost provozu.
Ulice Podskalí v chatové osadě dostala nový asfaltový povrch.
Bohužel nemůžeme zahájit výstavbu chodníků v ulici Hlavní, na které máme již druhým rokem
stavební povolení (záruka na novou komunikaci SÚS do X/2021).
Nebyla přiznána žádost o dotaci na opravu mostu v ulici Osadní (bude podána opětovně, pokud
bude vypsána výzva).
Žádost o dotaci na opravu přelivů dolního a prostředního rybníka je podána, v přídě přiznání
dotace počítáme se zahájením oprav na sklonku roku.
V letošním roce je plánovaná výstavba kanalizačního řadu v ulici Za Zahradami.
Jak jistě již všichni víte, dochází cca od září 2019 k masivnímu nárůstu počtu vykradených domů
v okresech Praha – východ a Praha – západ. V těchto lokalitách byla posílena hlídková činnost
Policie ČR. K této problematice proběhlo jednání zástupců vedení obcí s Policií ČR na Měst.
úřadě v Jesenici dne 6. 1. 2020
K vykrádání dochází převážně v době mezi 16.00 hod – 22.00 hod. Téměř všechny objekty byly
narušeny přes francouzská okna. Pachatelé po sobě nezanechávají žádné stopy, majitel
nemovitosti často zjistí, že je vykraden třeba i po několika hodinách. Pachatelé odcizují pouze
předměty, které se dají ukrýt do kapsy nebo do batohu. Ztrácejí se především šperky a finanční
hotovost. Pro pachatele není překážkou pes v zahradě.
Vyzýváme vás, abyste si všímali










v případě, že zaznamenáte pohyb cizích osob, vozidel, nebo nestandardní jednání, aby opravdu
neprodleně jste kontaktovali policisty prostřednictvím linky 158

zamykali své nemovitosti i v případě, že jste doma (vrátka do zahrady, domovní vchody)
nenechávat kolem domu volně přístupné věci (žebřík apod.), které usnadní pachatelům
dostat se do vyšších pater domu jako je balkon, terasa
pokud máte instalováno bezpečnostní zařízení je třeba ho zapínat, i když opouštíte dům
na krátkou dobu
nesdělovali informace (ani prostřednictvím sociálních sítí), kdy budete mimo domov,
předali policistům záznamy z kamerových systémů, nebo i palubních kamer z vozidel, kde mohou
být zachyceny cizí osoby, případně vozidla.

při zjištění dronu nad zastavěnou částí obce neprodleně hlásit na tísňovou linku 158
pořídit fotodokumentaci šperků

Současně apelujeme na občany, aby v případě, že již k vloupání do jejich domu dojde:



dovnitř nevstupovali a okamžitě se spojili s policisty na tísňové lince 158,
před příjezdem policie nemanipulovali s předměty v bytě či domě (z důvodu zajištění stop) a
cokoliv uklízeli.

Seznam zaznamenaných případů
vloupání.

Další preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpečit svůj dům, byt nebo objekt, náležející k obydlí,
naleznete například na stránkách www.policie.cz nebo www.stopvloupani.cz.
Problematikou majetkové trestné činnosti se zabývá také preventivní projekt: ,,Zabezpečte se! Chraňte
majetek sobě i svým sousedům.“ Projekt se kromě návodů na ochranu rekreačních objektů zaměřuje také
na zabezpečení domů, paneláků a garáží. Kombinuje technické a elektronické zabezpečení a jejich
nejvhodnější kombinace s cílem snížit kriminalitu na úseku majetku. Součástí projektu je také mobilní
aplikace: ,,Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play i App Store. Jejím hlavním
úkolem jsou ucelené rady veřejnosti, jak správně a hlavně účinně a prakticky zabezpečit svůj majetek.
Aplikace byla v letošním roce rozšířena o několik informací navíc.

Svoz TKO zůstává ve stejném rozsahu jako v roce minulém. Cena za svoz komunálního odpadu zůstává
stejná jako v roce 2019.
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
Současné známky jsou platné do konce února 2020. Známky a podklady k platbě si bude možné
vyzvednout během února 2020. Přesné termíny vám ještě
upřesníme.
Hezké dny,
přeje ZO obce Březí.

