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Z obsahu
REKONSTRUKCE ULIC
Neutěšený stav ulice U Obory
budeme brzy znát pouze z fotografií.
Byla zahájena celková rekonstrukce
části této ulice včetně navazujícího
úseku ulice K Dálnici. Hlavním cílem
je kompletní stavba nové
komunikace včetně opěrné zdi, která
se již částečně zřítila na přilehlé
pozemky. Čtěte na straně 14.

SÁZÍME STROMY
Se spolkem Sázíme stromy jsme
dokončili výsadbu stromořadí na
cestě ke studánce. Reportáž s
fotogalerií najdete na straně 13.

REVITALIZACE NÁVSI
Po několika měsících se podařilo s
investorem nové výstavby v centru
obce dojednat alespoň částečnou
úpravu návsi. Ta už tak nebude jen
bezduchým parkovištěm s
poškozeným asfaltem, ale vrátí se na
ní dlažba, zeleň, stromy a parkování
se usměrní na organizovaná státní u
silnice. Více o záměru na straně 15.
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Úvodní slovo starosty obce
Vážení sousedé, milí
Břežaňáci,
počátek letošního roku
byl opět ve znamení
útlumu veškerého
života, a to nejen v
obci, ale v celé zemi, v
Evropě i ve světě.
Omezení byla ještě
výraznější, než v roce
minulém, v jeden čas jsme se pomalu nemohli
podívat ani za hranice katastru obce. Pro mnohé to
jistě byl, a stále je, velmi omezující čas, mnozí zase
při procházkách lépe poznali naši obec a její okolí,
řada z Vás se také během lockdownu zapojila do
úklidu odpadků a dalšího nepořádku, za což všem
patří velké poděkování. Myslím, že jsme nakonec
období této nedobrovolné změny v našich životech
v Břežanech nepromarnili a využili jsme ho ku
prospěchu nás všech.
První náznaky návratu do běžných kolejí jsme přeci
jen pocítili již zkraje roku, kdy se rozběhlo očkování
našich nejstarších spoluobčanů. S panem
místostarostou jsme všem doručili dopis, kde jsme
shrnuli základní informace a nabídli jsme pomoc s
registrací a také dopravou do očkovacích míst. Nyní
s nastupujícím jarem a blížícím se létem je situace
ještě lepší, stále ale pravidla neumožňují
uspořádání tradičních akcí, ať už to bylo pálení
čarodějnic nebo blížící se dětský den. Aby o něj děti
letos opět nepřišly, tým dobrovolníků připravuje na

druhý červnový víkend jeho "nerizikovou" variantu,
během které děti zažijí plno zábavy a napětí. V
červnu by také mělo odstartovat již tradiční
Břežanské filmové léto. Podle dosavadních pravidel
se zdá, že bude moci bez problémů proběhnout,
doufejme, že do druhé poloviny června se
podmínky pro konání venkovních akcí ještě zmírní.
Naše obec ožívá i jinak. V březnu jsme ve spolupráci
se spolkem Sázíme stromy dosázeli zbytek
ovocného stromořadí na cestě ke studánce.
Aktuálně probíhá částečná revitalizace návsi, zmizí
část asfaltové plochy a přibyde zeleň. A zahájena
byla také rekonstrukce části ulice U Obory a K
Dálnici, na kterou tamější obyvatelé čekali
dlouhých osm let. O těchto akcích a mnoho dalšího
se dozvíte na následujících stranách.
Jakmile se ještě více uvolní podmínky pro
společenské akce, uspořádáme během léta již
několikrát odložené vítání našich nejmenších
občanů a také tradiční setkání s jubilanty obce. Je
na čase, abychom začali společensky žít, omezení
kontaktů a nemožnost si popovídat se sousedy
nejspíš nikomu z nás moc nesvědčí.
Přeji všem klidné léto, dostatek odpočinku, méně
obav z budoucnosti a těším se na Vás na některé z
připravovaných kulturních a společenských akcí,
třeba právě v letním kině nebo při oslavě Vašich
životních jubileí!
Martin Hakauf

Snadné hlášení závad a nedostatků
Na obecním webu je nyní jednoduchá možnost,
jak hlásit nedostatky v obci - nesvítící lampu
veřejného osvětlení, plný kontejner, novou díru v
komunikaci, zarostlé veřejné prostranství nebo
třeba černou skládku. Využijte novou funkci
Hlášení nedostatků (www.panenskebrezany.cz/
hlaseni-zavad-a-nedostatku), vyplňte formulář a
pošlete přímo z webu nebo mobilu. Přidejte místo,
fotky a my budeme mít přehled, co je potřeba
řešit.
Tím není v žádném případě dotčena možnost se
obracet na starostu obce, místostarostu obce či
obecní úřad jakoukoliv další cestou (osobně,
telefonicky, e-mailem), pokud narazíte v obci na
jakýkoliv problém.
Věra Dobrebvová
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Co na tom úřadě vlastně děláme?
Jistě si řada z Vás tuto otázku v minulosti už
položila. Ač se zdá, že uplynulý půlrok byl spíše
časem útlumu, my jsme se ve vedení a správě obce
rozhodně nenudili, i přes všechna omezení jsme se
věnovali rozběhnutým projektům, připravovali
investice na letošní rok a také zvelebovali veřejná
prostranství. Práce zkrátka nečeká a čas strašně letí,
pracujeme naplno, aby se vše plánované stihlo. Na
následujících stranách najdete odpověď na otázku
položenou v úvodu článku, jde o podrobný výběr
všeho, co by Vás mohlo zajímat.
Na schůzce s revírníkem Lesů ČR jsme společně
zhodnotili stav státních lesů v katastru naší obce.
Pokud jde o Břežanský les, domluvili jsme
preventivní kácení souší, které se ve velkém
nacházely zejména v západní části lesa. Tyto souše
byly v průběhu listopadu a prosince postupně
vykáceny, aby neohrožovaly návštěvníky lesa či
provoz na přilehlé polní cestě. Pokud jde o akátový
les v ulici Na Pískách, ověřoval jsem různé
informace o jeho osudu (možnost vykácení). Byl
jsem ujištěn, že stromy jsou sice aktuálně na
hranici životnosti, v budoucnu dojde k jejich
pokácení, ale les nebude kácen najednou, ale
postupně a znovu zalesňován. A to jinou skladbou,
než je akátová monokultura, počítá se s listnatými
stromy jako duby, lípy, částečně jedle tak, aby byl
les co nejvíce rozmanitý. V jeho východní části
dojde k této výsadbě již v příštím roce, je zde
mýtina, která se zalesní.
Sešel jsem se se zástupci Národního památkového
ústavu v Praze a odboru památkové péče MěÚ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a majitelem
Dolního zámku. Společně jsme na místě diskutovali
možnosti obnovy celého areálu. Aktuální práce na
vyčištění areálu jsou kvitovány a plán na citlivou
rekonstrukci může uspět ve světle důrazných
podmínek památkové péče. Celý proces budeme
dále sledovat a obec bude prosazovat již přislíbené
částečné zpřístupnění areálu pro veřejnost a také co
nejmenší dopad z provozu celého areálu na obec a
její občany (např. dopravní zátěž, zatížení ČOV,
hluk a podobně).
V závěru roku byl schválen rozpočet obce na rok
2021. Ten počítá s příjmy ve výši přes 20,5 milionů
Kč a výdaji ve výši kolem 20 milionů Kč. Příjmy od
státu činí zhruba 11 milionů, zbylé příjmy se
podařilo vyjednat od dvou investorů výstavby v
obci (viz dále) a zbylou část tvoří také získaná
dotace na provoz dětské skupiny. Přestože jsme v
tomto i předcházejícím roce poměrně masivně

investovali do obnov y obecního majetku
(komunikace, dětská skupina, veřejná prostranství),
hospodaříme velmi efektivně a stav prostředků na
bankovních účtech je stejný, jako když jsme v roce
2018 obecní úřad přebírali. Návrh rozpočtu pro
příští rok je dokonce přebytkový, přesto očekáváme,
že se nám podaří opět výrazně investovat do
obnovy obce (místní komunikace, chodníky), v tom
chceme pokračovat i v roce 2022 (nástavba školy
pro 5. ročník).
Po dlouhých letech se nám podařil posun ve věci
pozemků pod stavbou hasičské zbrojnice. Tato
stavba byla postavena tzv. načerno v 60. letech,
navíc stojí ze ¾ na cizích pozemcích, které dlouhá
léta patří poněkud kontroverzní společnosti
CATANY s.r.o., která před pár lety upadla do
insolvence a následně do likvidace. V roce 2019
jsem se u soudu sešel s několika věřiteli, kteří mají
vůči této společnosti pohledávky, a přednesl jsem
jim návrh, že obec by ráda odkoupila tyto pozemky
pod hasičskou zbrojnicí, aby stavbu mohla
legalizovat a užívat. Věřitelé přislíbili v tomto
ohledu součinnost, nicméně v rámci soudního
řízení nedošlo ke shodě, kdo za věřitele může
legálně jednat. To se podařilo vyřešit až letos a
jsme nyní ve fázi, kdy jsou nám tyto pozemky (+
pozemek pod ulicí Za Zámkem, který v části zabírá
téměř celou šíři ulice a reálně tak hrozí, že by
mohlo dojít k omezení průjezdnosti silnice)
nabídnuty k prodeji. Na základě znaleckého
posudku byla cena všech těchto pozemků
stanovena na 1 005 000 Kč. Je to cena sice vysoká,
ovšem v sázce je nejen omezení průjezdnosti ulice
Za Zámkem, ale i možnost, že pozemky pod
hasičárnou koupí někdo jiný, kdo bude žádat,
abychom mu uhradili ušlé nájemné a navíc,
abychom naši stavbu odstranili. Nepovažujeme za
správné ani hospodárné, aby se obec vzdávala
funkční stavby, pro kterou je využití, nebo aby
ohrozila průjezd a průchod po místní komunikaci.
Zastupitelstvo nakonec schválilo tento návrh (přes
nesouhlas tří kolegů z opozičního uskupení, a to i
přesto, že ve svém volebním programu mají
uvedeno, že o pozemky budou usilovat, škoda, že se
svým vlastním programem neřídí) a obec je
připravena pozemky odkoupit a konečně tuto
záležitost jednou provždy uzavřít. Hasičárna projde
rekonstrukcí a bude sloužit jako zázemí pro
komunální techniku, která donedávna doslova rezla
na dvoře obecního úřadu, protože garáž v nové
budově je nízká a traktor s příslušenstvím se do ní
nevejde (naši předchůdci bohužel moc nepřemýšleli
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nad praktickým využitím takové garáže). Do
budoucna bych zde rád opět viděl také
znovuobnovený hasičský sbor, který podle mě do
vesnice neodmyslitelně patří.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva se
projednávaly také dva návrhy na rozvoj obce z
pohledu nové výstavby. Jedním z nich je záměr na
stavbu 11 domů v ulici Baštecká, v místech bývalé
stodoly, tedy v zásadě v místě, kde již stavba v
minulosti byla. V rámci této výstavby jsme s
investorem vyjednali příspěvek v celkové výši 2 100
000 Kč a dále přípravu křižovatky současné polní
cesty a ulice Baštecká pro nový chodník podél ulice
Baštecká směrem do obce. Obec zároveň získá dva
pozemky o celkové výměře více než 4 600 m2, které
budou sloužit jako veřejná zeleň.

Druhým záměrem je výstavba 21 domů za ulicí
Vilová. S panem místostarostou jednáme s
investorem zhruba rok, výsledkem je schválená
plánovací smlouva. Jednání byla velmi tvrdá, došlo i
ke změně projektanta v průběhu jednání, protože
navržená zástavba nám nepřipadala vhodná z
hlediska krajinného rázu obce. Již v minulosti jsme
navíc odmítli několik investorů, kteří zde plánovali
stavbu řadových domů, dvojdomků a podobně, tedy
snažili se na maximum využít celé území a zahustit
ho (jak zástavbou, tak novými obyvateli). To
razantně odmítáme. V rámci jednání se současným
investorem jsme vyjednali finanční příspěvek ve
výši 3,5 milionu Kč na rozvoj obce. Dále jsme
vyjednali opravu části komunikace Ke Studánce (ta
tak bude v plné délce opravena), pás ochranné
zeleně o šíři 6 metrů podél zástavby, který ji
ohraničí od volné krajiny směrem k lesu, a zároveň
bude sloužit jako pěší cesta směrem k polní cestě k
lesu. Vyjednali jsme také stavbu dětského hřiště v
této lokalitě a stejně tak jsme nevynechali ani
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jednání o celkové vizuální podobě nejen domů, ale
celé lokality. Domy budou mít sedlové střechy, jak
je na vesnici běžné, v místě bude dostatek
parkovacích míst pro návštěvy a dostatek zeleně.
Investor se také zavázal k jednání se soukromým
vlastníkem přilehlého pozemku tak, aby mohlo
dojít k propojení nově budované komunikace s ulicí
Nad Svatou Annou.

Odsouhlaseny byly také stanovy a smlouva o
přistoupení do dobrovolného svazku obcí Pode Vsí,
jehož aktivitou je vybudování svazkové školy v
Odoleně Vodě, která bude sloužit žákům z obcí,
které jsou členy svazku a které se budou na
vybudování školy finančně podílet. Naše obec v
minulém roce zakoupila spolu s dalšími obcemi
pozemek v Odoleně Vodě, který bude použit ke
stavbě. Po přistoupení všech obcí a definitivním
založení svazku dojde k vypracování studie školy a
začne maraton při shánění finančních prostředků
pro vlastní stavbu a bude se pracovat na projektové
dokumentaci. Předpokládá se stavba školy pro 1. až
9. třídu ZŠ s veškerým příslušenstvím (jídelna,
sportoviště) pro zhruba 520 žáků při celkových
nákladech na stavbu ve výši 300 milionů Kč.
Od Středočeského kraje jsme dostali informaci, že
se připravuje celková rekonstrukce silnice II/608,
která prochází také naší obcí, a slouží jako zásadní
spojnice s Prahou. Rekonstrukce by měla
proběhnout v celém úseku silnice ve Středočeském
kraji mezi Zdiby a obcí Ledčice (úsek Praha - Zdiby
se bude rekonstruovat v souvislosti se stavbou
tramvajové trati do Sedlece). Předmětem
rekonstrukce je výměna povrchu, řešení odvodnění
a opravy mostních objektů na trase. Na společné
schůzce starostů, zástupců kraje, policie a
zhotovitele projektové dokumentace jsme navrhli
úpravu odbočení na komunikaci Za Dálnicí, která

slouží jako jeden z příjezdů do obce. Navrhl jsem,
aby zde byl vybudován plnohodnotný odbočovací
pruh, aby nedocházelo k nebezpečným situacím při
odbočení ze silnice II/608 z obou směrů. V
budoucnosti je v plánu také oprava místní
komunikace, aby příjezd do obce byl důstojnější než
nyní. Za obec dále navrhujeme, aby podél
komunikace byla vybudována cyklostezka, která by
velmi prospěla cyklistům, kteří tuto silnici
používají. Není to však součástí projektu ani
následujícího řízení, lze počítat s tím, že se v rámci
projektu připraví např. napojení takové cyklostezky,
ale vlastní realizace bude muset být v režii obcí
nebo kraje mimo plánovanou rekonstrukci (např. ve
formě dotace na samostatný projekt).
Těsně před vánočními svátky prošla veřejným
prostorem zpráva, že nov ý vlastník Aera
Vodochody, který tuto továrnu kupuje (prozatím je
celá koupě v běhu, ještě nedošlo k definitivnímu
převzetí), má zájem i o koupi továrního letiště,
které stále vlastní společnost Penta. Deklaroval, že
nemá zájem pokračovat v záměru přestavby tohoto
letiště na veřejné mezinárodní letiště a chce jej
zachovat pouze pro tovární provoz a dál se
soustředit pouze na výrobu letadel. Někteří
kolegové starostové to berou jako skvělou zprávu,
já bych byl v tomto optimismu poněkud opatrnější.
To, že by se zastavil projekt mezinárodního letiště
je jistě dobrá zpráva. Kazí ji ale fakt, že nový majitel
bude zřejmě trvat na vybudování sjezdu z dálnice
D8 ve formě mimoúrovňové křižovatky (MÚK
Odolena Voda) pro zásobování areálu Aera. Reálně
tak hrozí, že realizací sjezdu dojde k navýšení
tranzitní dopravy přes naši obec ze směru od
Líbeznic a Předboje, protože všichni víme, že
nájezd na dálnici ve Zdibech ze směru od Líbeznic
je věčně ucpaný. Lidé radši pojedou přes jednotlivé
obce na Vodolku, a to i ti, co míří např. z Kojetic,
Neratovic, Mělníka a podobně (a kteří by nyní
pokračovali obchvatem Líbeznic dále do Zdib). To
vše po silnici, která vede středem obce, kolem
školky a školy, a která svými parametry rozhodně
neodpovídá takové intenzitě dopravy. Hrozí také, že
realizací sjezdu dojde k využití zbývajícího areálu
Aera jako logistického centra a pochopitelně i k
rozvoji zbytku území kolem sjezdu jako prostoru
pro logistické areály se stavbami plechových hal a
nájezdy kamionů, které k tomuto fenoménu patří
(stačí se podívat do Zdib či do Úžic). V konečném
důsledku může dojít i k tomu, že tovární letiště
bude přebudováno na letiště pro nákladní dopravu
(cargo) a z celé oblasti se stane jedno velké

překladiště zboží. Nám ani obcím v okolí to
nepřinese vůbec nic, jen hluk, zvýšenou dopravu a
emise prachu a nebezpečných látek. Toto vše
bychom měli mít na pozoru. Bláhová je představa,
že mít sjezd na dálnici "za barákem" je skvělá,
protože ušetří čas. Není, a nejen pro důsledky, které
to přináší. Nárůst dopravy, který by rozšíření
logistických center v blízkosti sjezdu přineslo,
současná dálniční síť nedokáže pojmout, takže je
úplně jedno, na jakém sjezdu najedete, dálnice se
stejně ucpe. Za nás garantuji, že vše budeme
pozorně sledovat a bránit za každou cenu zájmy
obce. V této věci jsem se též obrátil na náměstka
hejtmanky Středočeského kraje pro dopravu
Martina Kupku s tím, aby kraj bral ohledy na obce v
okolí tohoto záměru. Již nyní jsou Panenské
Břežany jednou ze tří obcí, která se účastní
soudního jednání o vyřazení MÚK Odolena Voda ze
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, kdy
se žalobou snaží letiště tento sjezd prosadit.
Dobrá zpráva přišla v úplném závěru roku.
Systematickým tlakem na Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) a Krajskou hygienickou stanici
Středočeského kraje se podařilo prosadit, že ŘSD
nyní provozuje dálnici D8 jako zdroj hluku pouze s
časově omezeným povolením do 31.12.2022.
Důvodem je překračování limitu hluku v
chráněných prostorech staveb v naší obci.
Podmínkou omezeného povolení je realizace
nových protihlukových stěn v místech těch
stávajících, které nyní budou splňovat současné
normy (např. výška stěn bude 5 m) a zabrání
obtěžování nadlimitním hlukem u nejblíže stojících
domů. Podařilo se také prosadit, že ŘSD v tomto
úseku dálnice nemůže uplatňovat limit pro starou
hlukovou zátěž (to umožňuje vyhláška v případě
dříve realizovaných zdrojů hluku, pak je možné
limit zvýšit až na 70 dB ve dne a 60 dB v noci - to by
pro obec byla katastrofa), naopak musí držet
současný limit dle aktuálně platné legislativy pro
nové stavby, který je 60 dB ve dne a 55 dB v noci.
Podle posledních informací z ŘSD, bude v roce 2021
zpracována dokumentace nových protihlukových
stěn pro územní a stavební povolení, proběhne
výběr zhotovitele stavby a v roce 2022 by mělo dojít
k vlastní stavbě protihlukových stěn. Nadále
nepolevujeme a tlačíme na ŘSD, aby protihluková
opatření realizovala i v dalších částech obce, kudy
prochází dálnice D8.
Hned v lednu jsme se opět vrhli do práce ve svazku
obcí Koridor D8, kde se s okolními obcemi snažíme
omezovat výstavbu skladových hal a dalších
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negativních záměrů v našem okolí podél dálnice D8
a silnice 608, které je už nyní výrazně zasaženo
těmito stavbami, a s tím souvisejícím hlukem,
nárůstem dopravy a podobně. Stejně tak jsme
nadále aktivní ve sdružení STOP Letišti Vodochody.
Na obou platformách bude hlavním tématem
otázka dálničního sjezdu u Aera (MÚK Odolena
Voda), my, Vodolka i další obce se domníváme, že
tento záměr přináší zejména negativní vlivy a
budeme zvažovat, jakým způsobem tento záměr
eliminovat. Další otázkou, kterou průběžně řešíme,
je vysokorychlostní železnice Praha - Drážďany, o
které píšeme na dalších stranách.
S kolegy starosty z okolí jsme iniciovali schůzku,
které se zúčastnil i náměstek hejtmanky
Středočeského kraje Martin Kupka, který má v gesci
dopravu. Hlavním tématem byla otázka kapacity
dálničního exitu ve Zdibech, který nedostačuje stále
se zvyšující intenzitě dopravy a dlouhodobě působí
potíže v celé oblasti. ŘSD jeho zkapacitnění z
ekonomických důvodů odmítla, jediným zlepšením
by mohla být sjezdová rampa ve směru na silnici I/9
z Prahy, která by mohla částečně ulevit v odpolední
špičce. Našemu směru to ale nepomůže, a pokud jde
o ranní špičku, tak tam také ne. Dohodli jsme se, že
ve spolupráci s krajem oslovíme znovu ŘSD a
budeme požadovat přehodnocení této situace. I v
souvislosti se stavbou tramvaje a přemostění
dálnice se nabízí možnost přistoupit též ke
zkapacitnění exitu ve Zdibech, případně jiného
technického řešení sjezdu a okolních křižovatek.

nebo si potřebujete některé informace zopakovat).
Většinu informací dáváme na webové stránky obce
a o b e c n í f a c e b o o k ( w w w. f a c e b o o k . c o m /
panenskebrezany), rozhlas je doplňkem pro občany,
kteří online kanály nevyužívají a samozřejmě je
také využíván v neodkladných případech, kdy je
třeba informovat okamžitě (ztracená zvířata,
poruchy, mimořádné události typu havárie a
podobně). Rozhlas nyní umožňuje i hlášení z
mobilu odkudkoliv, můžeme tak nyní informace
podávat i přímo z terénu (při hlášení z mobilu
nehraje úvodní znělka). Zároveň umožňuje hlásit
jen ve vybraných místech, pokud tedy bude
anoncována odstávka vody, hlášení proběhne jen v
těch místech, kterých se to týká, abychom zbytečně
neobtěžovali občany z opačné strany obce.
Zahájili jsme práce na projektu chodníku v ulici
Baštecká, projektant byl na místě a začíná pracovat
na projektové dokumentaci. Díky pozemkům podél
silnic, které získáme od Středočeského kraje,
nebude problém chodník do ulice umístit, jen na
jednom místě bude potřeba zhruba o půl metru
přeložit sloup s elektrickým vedením a také upravit
stávající studnu. Projektové práce a jednání s
dotčenými orgány až do vydání povolení bude
probíhat do konce tohoto roku, na jaře roku 2022
budeme připraveni stavbu realizovat.

V průběhu ledna jsme realizovali oplocení obecního
bytového domu v Baštecké v hodnotě 60 000 Kč,
všechny zahrady jsou tak nyní oploceny a nájemníci
je mohou civilizovaně užívat. Plníme tak náš slib,
který jsme přednesli v minulém roce, kdy jsme se s
nájemníky domluvili, že končí bezplatné užívání
těchto obecních zahrad a budou normálně
pronajímány. V letošním roce jsme také v bytovém
domě provedli několik drobných oprav.
Na jaře proběhla také revize nového bezdrátového
rozhlasu, přibyly na některá místa nové
reproduktory tak, aby v každém místě bylo dobře
slyšet. Pro ty, kdo v době hlášení nebudou doma,
budou hlášení nahrána na webové stránky, kde je
možné je kdykoliv a odkudkoliv přehrát (tuto
možnost spustíme během několika týdnů po úpravě
webu, dáme vědět). Také je k dispozici telefonní
číslo +420 603 385 703, na které pokud zavoláte,
přehraje se Vám v plném znění poslední hlášení
rozhlasu (dobré pro to, když neslyšíte hlášení celé

V únoru jsme se také rozhodli rozšířit možnosti
naší komunální techniky, konkrétně malotraktoru.
Rozhodli jsme se koupit k němu čelní nakladač
(lidově "lžíci"), tím budeme mít možnost dělat
jednoduché zemní práce - nakládka materiálu,
zeminy, rovnání a opravy komunikací a podobně, k
tomu ještě proběhne dodávka paletových vidlí pro
manipulaci s delšími břemeny a koupíme také
zametací kartáč se zásobníkem - na jaře tak
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vymeteme všechen nepořádek a štěrk z posypu
podél komunikací a na veřejných prostranství.
Celkové náklady na toto příslušenství včetně
montáže a úpravy hydrauliky traktoru jsou ve výši
95 000 Kč (dlouho jsme hledali ideálního
dodavatele, neboť původní nabídka od
autorizovaného dovozce příslušenství byla 140 000
Kč jen za čelní nakladač).
Pokračujeme také v dalších drobnějších úpravách
veřejných prostranství. Aktuálně jsme instalovali
lavičku na Ovčíně. Nechali jsme vyrobit a umístili
jsme do obce dvě informační tabule, které turistům
i místním představují historii naší obce a památky,
které zde máme. Jedna je v horní části na příjezdu
do obce a druhá na návsi. Doplnili jsme také
výsadbu javorů u dolní zastávky, kde jeden strom v
minulosti uschl, zakoupili jsme nový vzrostlý javor
a stromořadí je nyní kompletní.

Společnost Vak Zápy s.r.o. v naší obci provozuje
vodovod a kanalizaci, a to už od roku 2004. To je
dlouhá doba, a nabízí se tuto firmu ověřit i v
konkurenčním boji. Pokud jde o vodné a stočné, je
jeho cena v naší obci jedna z nejvyšších, a to nejen
v případě obcí v okolí (i těch, které spravuje VaK
Zápy), ale i celorepublikově. Rozhodli jsme se
proto v yhlásit v ýběrové řízení na nového
provozovatele vodovodu a kanalizace. Hlavním
kritériem bude výše vodného a stočného pro
koncového zákazníka (tedy pro Vás občany),
očekáváme tak, že by v rámci soutěže mohlo dojít
ke snížení těchto plateb, což je jistě pozitivní
zpráva. Zároveň očekáváme, že by obec mohla
získat vyšší platbu nájemného za sítě a ČOV, které
si provozovatel od obce pronajímá.

projektu Tvoříme Břežany společně!, v němž máte
možnost navrhovat, jak využít 100 000 Kč v naší
obci. Bohužel, aktuální situace kolem nás, která
omezuje setkávání a komunikaci lidí, která je
hlavním principem participativního rozpočtu
(přesvědčování sousedů, sbírání podpisů pro
podporu, veřejná diskuse, jaký projekt je ten
správný), tomu nepřeje. Vaše nápady si tak
schovejte pro příští rok, kdy doufejme už bude
příznivější doba pro setkávání.
V březnu vyhlásilo Ministerstvo financí výzvu k
podávání žádostí o dotace na zvýšení kapacity škol,
podle všech informací jde o výzvu poslední a v
příštích letech už tento dotační titul nebude
realizován (ani MŠMT již malotřídní školy
nepodporuje). Rozhodli jsme se proto žádost o
dotaci na navýšení kapacity naší školy o 5. ročník a
učebnu IT podat, ačkoliv nemáme žádnou jistotu,
že budeme úspěšní (žádostí očekáváme více, než je
celková alokovaná částka). Aktuálně běží na
stavebním úřadě stavební řízení, kdy očekáváme
vydání stavebního povolení, zároveň jsme vyhlásili
zadávací řízení na stavební práce pro tento projekt
a máme již vybranou stavební firmu, která by
stavbu realizovala. Stavba proběhne pouze za
předpokladu získání dotace, v opačném případě
budeme muset projekt zastavit, předpokládané
náklady ve výši 15 milionů Kč bohužel obec
aktuálně k dispozici nemá. Pokud budeme v rámci
dotačního řízení úspěšní, očekáváme výsledek v
červenci letošního roku s tím, že by okamžitě začaly
stavební práce, které očekáváme v délce cca 5
měsíců. Po dobu prací by v omezeném režimu snad
fungovala kuchyně a mateřská školka, škola by byla
provizorně umístěna v náhradních prostorech. O
dalším vývoji budeme informovat.
V rámci inventury majetku, kterou v různých
úrovních průběžně provádíme už od roku 2019,
jsme objevili více než 3 hektary zemědělských
pozemků ve vlastnictví obce, které vůbec nebyly
propachtovány, a přesto jsou zemědělsky
využívány. Obec tak kvůli nečinnosti v minulosti
přicházela o tisíce korun pachtovného ročně, neboť
zemědělci tyto pozemky užívali zdarma a obec to
n i j a k n e ř e š i l a . Po z e m k y j s m e n a b í d l i k
propachtování a aktuálně je na ně již uzavřena
řádná pachtovní smlouva, celková cena ročního
pachtovného činí více než 11 000 Kč.

Rozhodli jsme se, že v letošním roce neproběhne
další ročník participativního rozpočtu v rámci
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Martin Hakauf, starosta obce
Mikuláš Végh, místostarosta obce

Obecní knihovna v novém roce
Na jaře, v době, kdy byly knihovny z důvodu
epidemie uzavřeny, jsme začali přemýšlet, jak po
otevření naši obecní knihovnu trochu oživit, aby se
stala místem, kam si najde cestu více lidí, kam se i
příležitostní čtenáři budou rádi vracet. Prvním
krokem byla výzva k darování nepotřebných knih z
domácích knihoven. Sešlo se nám jich několik
desítek, aktuálně se přírůstky třídí a řada z nich
byla zařazena do knihovního fondu a již si je
mohou čtenáři vypůjčit. Všem, kteří knihy darovali,
velmi děkujeme a vážíme si toho.
Poslední roky se do knihovny vůbec nekupovaly
nové knihy, spoléhalo se jen na výměnný fond, kdy
nám jednou za půl roku z Knihovny města Mladá
Boleslav pošlou pár desítek nových knížek, ale
vzhledem k tomu, že kolují po mnoha knihovnách,
nebývají to obvykle úplně čerstvé novinky, o které
bývá po vydání zájem. Proto letos i v dalších letech
uvolníme peníze na nákup nových titulů, abychom
nabídli i aktuální knihy, na které čekáte. Přilákat
chceme také dětské čtenáře, nakoupíme i nové
dětské knihy a pokud o to bude zájem, zařídíme

také předplatné dětských časopisů, které budou v
knihovně dostupné k půjčení. Tím vším zkusíme
nabídnout nové tituly, které by si chtěli lidé přečíst,
protože je vidí v knihkupectví (nikdo nechce číst
starého Jiráska), budeme dávat tipy na zajímavé
čtení třeba na víkend, budeme zveřejňovat nové
tituly v knihovně na Facebooku a obecním webu.
Tak si třeba najde cestu do knihovny čtenář, který
běžně chodí do pražské knihovny, protože i my
budeme mít tu novou knížku, o které se mluví.
Obecní knihovna je nově otevřena v pondělí od
16.30 do 18.30 (v sobotu byl zájem o knihovnu
minimální, a tak zůstává otevřena jen jeden den v
týdnu). Na čtenáře se těší nová knihovnice paní Eva
Kondelíková. S paní knihovnicí jsme domluveni, že
připraví akviziční plán, který budeme postupně
naplňovat tak, aby v knihovně byly i aktuální a
žádané tituly. Knihovna má nově svou sekci na
obecním webu (Obec - Obecní knihovna), kde
budete nacházet aktuality z knihovny. Na základě
našeho rozhodnutí je knihovna pro občany obce
zcela zdarma.

Nově otevřená Balíkovna v obci
komfortu pro všechny občany, kteří tyto služby
využívají.
Otevírací doba Balíkovny Panenské Břežany
pondělí

8:00 - 12:00

úterý
středa

13:00 - 16:00
8:00 - 12:00

čtvrtek
pátek

16:30 - 18:30

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

8:00 - 12:00

Měli jsme zájem zřídit na obecním úřadě i tzv.
výdejní místo, kde by bylo možné vyzvedávat
např. doporučené zásilky tak, abychom pro ně
nemuseli chodit na vodolskou poštu, kde jsou
často fronty. Bohužel, pošta už tyto výdejní místa
nezřizuje, dnes nabízí jen tzv. Pošty Partner, kde
jsou ale výrazně vyšší náklady na personál, čas a
finance.

Od 1. 5. je na obecním úřadě otevřena Balíkovna
České pošty, která funguje jako výdejní místo pro
balíkové zásilky. Spolu se Zásilkovnou, kterou
jsme zřídili v minulém roce, je to další možnost
pro doručování balíků přímo do obce a zvýšení
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VRT Praha - Drážďany
Na počátku ledna proběhla online schůzka se
zástupci Správy železnic ohledně projektu
výstavby vysokorychlostní železnice Praha Drážďany (VRT). Trasa prochází po východním
okraji katastru naší obce u Baště a Předboje.

které budou železnici překonávat, budou podle
zákona majetkem obce, což znamená nemalé
náklady na každoroční revize těchto mostních
staveb a v budoucnu obrovské náklady na
případné rekonstrukce, až mosty dojdou na konec
své životnosti. Bohužel tato záležitost je řešitelná
pouze novelizací zákona, budeme se snažit s
dalšími obcemi působit na parlament. Dále
chceme Správu železnic také přesvědčit, aby
podél trati vybudovala pás ochranné zeleně, aby
se eliminovaly negativní dopady z provozu
železnice - hluk a prach.
Odmítáme také, aby na VRT jezdila nákladní
doprava (vzhledem k tomu, že úsek Praha Roudnice nad Labem bude podle v plánu v
provozu o 20 let dříve, než zbylý úsek přes České
středohoří a Krušné hory, který má být
zprovozněn až po roce 2050), plánuje stát na
tomto úseku odklánět nákladní opravu z
přetížené trati podél Vltavy. Znamenalo by to
frekvenci asi 150 vlaků denně a pochopitelně
rychlé opotřebení trati, tedy nové stavební práce
v blízké budoucnosti. Se Správou železnic dále
jednáme a tyto připomínky budeme uplatňovat v
rámci územního řízení, které by v tomto nebo
příštím roce mělo začít.
Spolu s několika desítkami dalších obcí a spolků
podél plánované trati jsme se v květnu obrátili na
Ministerstvo dopravy s žádostí o lepší komunikaci
ze strany státu. Žádáme, aby v rámci přípravy této
stavby již byla plánována kompenzační opatření a
aby místní samospráv y byly brány jako
rovnocenný partner státu.

Odmítli jsme zrušení některých polních cest, které
by trasa VRT přerušila bez náhrady, na každé polní
cestě požadujeme možnost průchodu. Dále
žádáme o mosty pro přechod zvěře, v opačném
případě dojde k naprosté neprostupnosti území
pro divoká zvířata. Problém je, že všechny mosty,

Martin Hakauf

Dětská skupina přijímá žádosti o umístění dítěte
Obec Panenské Břežany, jako zřizovatel Dětské
skupiny Panenské Břežany, přijímá od 17.5.2021
do 13.6.2021 žádosti o umístění dítěte do Dětské
skupiny Panenské Břežany pro školní rok
2021/2022. Žádosti podávejte v písemné formě na
formuláři, který je ke stažení na webu obce nebo
je možné si jej vyzvednout přímo v dětské
skupině. Vyplněné žádosti lze odevzdat do
podatelny obecního úřadu, do poštovní schránky
obecního úřadu, či naskenované na e-mail:
detskaskupina@panenskebrezany.cz.

Dětská skupina zároveň přijímá žádosti o
umístění dítěte na období letních prázdnin. Jedná
se pouze o krátkodobé příležitostné umístění
dítěte v případě volné kapacity. Služba je určena
dětem předškolního věku, přednostně těm, kteří
navštěvují MŠ Panenské Břežany a mají trvalý
pobyt v obci Panenské Břežany.
V případě dotazů kontaktujte vedoucí dětské
skupiny Mgr. Zuzanu Bukovskou, tel. 731 457 901,
e-mail: detskaskupina@panenskebrezany.cz.
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Odpadové hospodářství v roce 2021
Od letošního roku jsme museli přistoupit k
optimalizaci poplatku za odvoz a likvidaci odpadu.
V rámci nové vyhlášky došlo k drobnému zvýšení
ročního poplatku za odpad, ve kterém je nejen
odvoz a likvidace směsného odpadu, ale i odvoz a
likvidace tříděného, velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Vyhláška reaguje na zvýšení
nákladů na svoz a likvidaci odpadu v roce 2021,
které je způsobeno přijetím nového zákona o
odpadech. Novým zákonem dochází zejména ke
zvýšení nákladů na likvidaci plastového odpadu
(plastový výmět, tj. zhruba 70 % obsahu každé
sběrné nádoby na plast, již podle nového zákona
nelze skládkovat, ale pouze energeticky využít spálit ve spalovně nebo použít jako palivo v
cementárnách). Zvýšení plateb za svoz a likvidaci
odpadu se předpokládá zhruba o 15 %, to odpovídá
danému zdražení poplatku za odpad. Výrazněji se
zvýšil poplatek u jednorázového svozu, který
využívají majitelé rekreačních objektů, kdy
poplatek činil pouze 70 Kč. Tito majitelé chat mají

možnost využívat i kontejnery na tříděný odpad,
případně svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, proto se poplatek zvyšuje mnohem
výrazněji, a to na 400 Kč ročně tak, aby byl
spravedlivý vůči ostatním plátcům z řad občanů s
trvalým pobytem v obci. V souvislosti s přijetím
nového zákona o odpadech došlo i ke zvýšení
poplatku za skládkování směsného komunálního
odpadu. Toto navýšení je výrazné v případě, že
produkce směsného odpadu na jednoho občana
obce za rok překročí 200 kg, což je norma, kterou
zákon předpokládá jako běžnou. U nás v obci je za
minulý rok tato kvóta značně překročena a činí 367
kg na občana a rok, přebývá nám tedy více jak 100
tun odpadu, jehož skládkování je nyní zpoplatněno
částkou 800 Kč za 1 tunu. Pokud se nám podaří více
využívat třídění odpadu i kompostování a omezíme
produkci (a váhu) směsného odpadu, který
odkládáme do popelnic, bude do budoucna možné
poplatek za odpad ponechat ve stávající výši. V
opačném případě dojde k tomu, že obec bude
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odpadového hospodářství dotovat stále více ze
svých zdrojů (již nyní je systém dotován zhruba z
poloviny - částkou okolo 500 000 Kč) a tyto peníze
budou chybět jinde, kde mohou posloužit lidem
(např. opravy komunikací, rozvoj školy apod.).
Někdy se stane, že jsou kontejnery na tříděný odpad
zaplněné, přiložená tabulka Vám ukáže, který den
se co vyváží, a není pak nic snazšího, než s
odpadem přijít další den, kdy budou nádoby
prázdné. Omezí se tak hromadění odpadů mimo
nádoby - nejen, že jde o přestupek, ale odpad mimo
nádoby svozová firma neodváží a tento nepořádek
pak musí pracovník obce neustále uklízet.

nemají tolik možností, jak odpad do kontejneru
odvézt sami. Služba je sice bezplatná, naše obec ji
na rozdíl od jiných obcí v okolí 100% dotuje, to ale
neznamená, že její rozsah je neomezený.
Závěrem bychom chtěli všechny moc poprosit, aby
odpad před své domy umisťovali nejlépe během
víkendu, abychom neměli celý týden ulice v obci
obložené bioodpadem - nevypadá to úplně hezky a
plete se to v cestě.

Od dubna byl zahájen pravidelný svoz bioodpadu.
Tak jako v minulém roce platí, že obec bude
bioodpad odvážet zdarma za předpokladu splnění
dvou podmínek:

• odpadu bude přiměřené množství (pro velké
objemy obec nabízí zpoplatněný svoz, a to
kterýkoliv den po domluvě);

• odpad bude uložen tak, aby s ním bylo možné

jednoduše manipulovat, tedy větve nebo roští
budou nasekané na menší kusy a volně ložené,
aby se daly nabrat vidlemi, tráva, listí či jablka
pak v pytli nebo jiné nádobě tak, aby se dala
jedním člověkem zvednout do výše cca 1,5 m.

Pokud tyto podmínky splněny nebudou, odpad
zůstane na místě a nebude vyvezen. V takovém
případě, a ve všech dalších, kdy člověk nebude chtít
využít organizovaný svoz, si odpad může každý
odvézt sám do kontejneru, který je po celý rok
umístěn na začátku ulice Akátová v horní části obce
a nově též v ulici Ke Kovárně pro dolní část obce.
Pokud se odpad i tak bude hromadit na veřejném
prostranství a jeho původce nebude mít zájem si
svoz zaplatit nebo odpad sám odvézt, budeme
muset přistoupit k restriktivním opatřením,
týkajících se záboru veřejného prostranství.

Abychom ulehčili možnost odložit bioodpad do
kontejneru, který je k dispozici nonstop, umístili
jsme ke stávajícímu, který je na začátku ulice
Akátová, druhý kontejner, který bude sloužit
občanům z dolní části obce, kteří to logicky měli
daleko. Nový kontejner je umístěn u hasičárny na
křižovatce ulic Ke Kovárně a Baštecká. kdo máte
možnost tam svůj bioodpad během týdne odvézt,
využijte toho prosím, ušetříte kolegovi práci při
pondělním svozu a on se tak bude moci věnovat
dalším potřebným věcem v obci.

Chtěli bychom všechny ještě jednou vyzvat, aby
službu odvozu nezneužívali na úkor těch, kteří

Obecní úřad Panenské Břežany

Děkujeme všem za spolupráci!

Z činnosti městské policie v naší obci
Dne 2. 12. 2020 prověřovala hlídka oznámení
týkající se zaparkovaného karavanu v ulici Ke
Kovárně. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že
karavan parkuje v rozporu se zákonem o provozu
na pozemních komunikacích a na základě tohoto
se snažila spojit s majitelem vozidla a vyřešit

tento přestupek. Po místním šetření byl majitel
kontaktován a věc s ním byla vyřešena domluvou.
Dne 18. 12. 2020 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Strážníci se
snažili působit především preventivně. Prevence
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byla úspěšná a maximální povolenou rychlost v
obci nepřekročil žádný z kontrolovaných řidičů.
Dne 6. 1. 2021 prověřovala hlídka oznámení týkající
se porušování opatření vydaným ministerstvem
zdravotnictví v místním obchodě. Hlídka po
příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá
na pravdě. Na místě hlídka přestupek zaznamenala
a vyřešila.
Dne 8. 1. 2021 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Strážníci se
snažili působit především preventivně. Prevence
byla úspěšná a maximální povolenou rychlost v
obci nepřekročil žádný z kontrolovaných řidičů.
Dne 26. 1. 2021 přijala hlídka oznámení s
podezřením na autovrak, který byl zaparkován
částečně na pozemní komunikaci a částečně na
chodníku. Po příjezdu hlídky na místo byl po
místním šetření zjištěn jeho majitel, zjednána
náprava a přestupek na místě vyřešen.
Dne 1. 2. 2021 hlídka zaznamenala během její
hlídkové činnosti 1x dopravní přestupek ohledně
parkování v obytné zóně. Tento přestupek hlídka
zdokumentovala a následující den i vyřešila.
Dne 16. 2. 2021 proběhla v ZŠ Panenské Břežany
preventivně výchovná přednáška od strážníkapreventisty v programu ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Dne 16. 2. 2021 zjistila hlídka při hlídkové činnosti
zaparkované vozidlo na silnici č. III/24210. U
vozidla se nenacházel v prvotní fázi žádný řidič,
proto hlídka provedla lustraci vozidla ve snaze
zjistit majitele vozidla. K vozidlu se následně
dostavil vlastník vozidla, kterého hlídka lustrovala
za pomocí OO PČR a zjistila, že má vyslovený zákaz
řízení všech motorových vozidel. Z tohoto důvodu
byla na místo přivolána hlídka PČR, která si věc pro
podezření z trestného činu převzala na místě.
Dne 24. 2. 2021 hlídka zaznamenala během její
hlídkové činnosti 2x dopravní přestupek ohledně
parkování v obytné zóně. Tento přestupek hlídka
zdokumentovala a následující dny i vyřešila.
Dne 26. 2. 2021 hlídka obdržela telefonické
oznámení týkající se sražené zvěře na silnici č. III/
24210 v k. ú. obce Panenské Břežany. Hlídka
dorazila na místo a sraženou zvěř nalezla. Tuto
postoupila na místě k řešení příslušnému
mysliveckému správci.

Dne 3. 3. 2021 řešila hlídka 1x neoprávněné
parkování v obytné zóně. Podezřelý řidič nedodržel
povinnost využít k parkování v obytné zóně místo k
tomu vyznačené dopravním značením. Jeho
přestupek byl vyřešen blokovou pokutou příkazem
na místě zaplacenou, jelikož se jednalo o recidivní
chování.
Dne 12. 3. 2021 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Strážníci se
snažili působit především preventivně. Prevence
byla úspěšná a maximální povolenou rychlost v
obci nepřekročil žádný z kontrolovaných řidičů.
Dne 16. 3. 2021 hlídka obdržela telefonické
oznámení týkající se sražené zvěře na silnici č. III/
24210 v k. ú. obce Panenské Břežany. Hlídka
dorazila na místo
a sraženou zvěř
nalezla. Tuto
postoupila na
místě k řešení
příslušnému
mysliveckému
správci.
Dne 16. 3. 2021
hlídka obdržela
o z n á m e n í
týkající se
podezření na dva
autovraky v k. ú.
obce Panenské
Břežany. Hlídka dorazila na místo a zjistila, že se
oznámení zakládá na pravdě a jedná se v obou
případech o autovraky. Po místním šetření v obci se
podařilo získat kontakt na majitele obou vozidel a
tito vraky odstranili z veřejného prostranství.
Dne 9. 4. 2021 obdržela hlídka telefonické
oznámení ohledně zaběhnutého psa. Po příjezdu na
místo hlídka kontaktovala oznamovatele, který
hlídku navedl na místo, kde se pes v tu dobu
nacházel. Strážníci psa odchytili a v krátké době se
přihlásil na telefon hlídky majitel psa, kterému byl
tento pes předán. Jelikož se jednalo o porušení
obecně závazné vyhlášky obce, byl majitel na místě
poučen a potrestán blokovou pokutou na místě
zaplacenou.
Dne 15. 4. 2021 řešila hlídka 1x neoprávněné
parkování v obytné zóně. Podezřelý řidič nedodržel
povinnost využít k parkování v obytné zóně místo k
tomu vyznačené dopravním značením.
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Dne 19. 4. 2021 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Strážníci se
snažili působit především preventivně. Prevence
byla úspěšná a maximální povolenou rychlost v
obci nepřekročil žádný z kontrolovaných řidičů.

Tomuto orgánu byly předány všechny důkazy
potřebné pro dořešení.

Dne 21. 4. 2021 MP Odolena Voda řešila případ
úmyslně způsobené škody na cizím majetku. Případ
byl postoupen správnímu orgánu k dořešení.

Městská policie Odolena Voda

Dne 29. 4. 2021 hlídka zaznamenala během její
hlídkové činnosti 1x dopravní přestupek ohledně
parkování na chodníku. Tento přestupek hlídka
zadokumentovala.

Sázíme stromy II.
Ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy, z.s. jsme
získali dalších 10 ovocných stromů a 8 keřů, které
jsme v březnu vysadili a dokončili jimi stromořadí
na polní cestě ke studánce. Letos stromy a také
kůly a pletivo naší obci darovala firma MastJaegermeister CZ, a to u příležitosti 100. výročí
narozenin paní Annemarie Findel-Mast, dcery
Curta Masta, tvůrce bylinného likéru Jägermeister.
U této příležitosti společnost vysadí v České a
Slovenské republice 100 stromů, 10 z nich bude
právě u nás. Keře k výsadbě věnovala společnost
Phonecology.

Opět jsme vybírali ideálně původní české nebo
staré odrůdy, které jsou odolnější a patří do naší
krajiny. Jde o 6 třešní (odrůdy Těchlovan, Kordia a
Regina), o 4 ořešáky (odrůdy Mars, Seifersdorfský
a Lake) a dále o brslen evropský, růži šípkovou a
hloh jednosemenný, které doplní stávající keřové
patro na levé straně cesty. Za pár let si cestu do
lesa budete moci zpestřit ochutnávkou plodů z
našeho ovocného stromořadí, jsou zde jabloně,
třešně a ořešáky, a to velmi kvalitních a chutných
odrůd, každý si vybere, na co bude mít zrovna
chuť.

|
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Rekonstrukce části ulice U Obory a K Dálnici
Po 8 letech zákazu vjezdu a postupné zkázy se část
ulice U Obory a K Dálnici konečně dočká kompletní
opravy. V roce 2019 a 2020 jsme nechali udělat
novou projektovou dokumentaci, přičemž navržené
řešení výrazně snížilo cenu stavby (původní projekt
z roku 2015 by v dnešních cenách stál cca 13 mil. Kč
bez DPH, oproti tomu byla současná oprava
rozpočtována na 7 mil. Kč bez DPH). Zahájení
stavebních prací proběhlo v květnu a dokončeny by
měly být do konce roku 2021. V rámci opravy bude
kromě nové opěrné zdi a povrchu vybudována také
dešťová kanalizace, 14 parkovacích stání, obnovit
chceme také proluku mezi domy, která bude sloužit
jako zkratka pro školáky do ulice Za Školou. Na
chodník na křižovatce v ulici Hlavní v budoucnu
naváže chodník směrem do ulice Ke Křížku (kolem
trafostanice) a dojde tak k propojení i horní části
obce chodníkem až ke škole či do dalších částí obce.
Na rekonstrukci jsme požádali o dotaci z MMR,
budeme doufat, že se na nás usměje štěstí, protože
lépe už se připravit nemůžeme - silnice je v
katastrofálním stavu, to jsme dokladovali
fotografiemi, je to významná spojnice v obci (další
body navíc), jsme plně připraveni na stavbu
(projektová dokumentace, stavební povolení),

zbytek už není v naší moci ovlivnit a uvidíme, jak
komise na ministerstvu rozhodne. Bohužel žádostí
o dotace na rekonstrukce komunikací je obrovské
množství a peníze z celé výzvy rozhodně nedokáží
pokrýt všechny zájemce. Každopádně my stavbu
zahájíme dle plánu (rozhodnutí o dotaci přijde
zhruba až během léta) a v případě neobdržení
dotace máme v rozpočtu obce vyhrazené vlastní
peníze na tuto stavbu. Její realizace tak není
ohrožena z hlediska financování.
V polovině dubna se sešla komise k otevírání
nabídek v rámci zadávacího řízení na dodavatele
stavby rekonstrukce ulice U Obory/K Dálnici. Sešly
se celkem 3 nabídky s tím, že nejvýhodnější
nabídka je o 2 miliony nižší, než byla
předpokládaná hodnota zakázky na základě
rozpočtu. A to je skvělá zpráva! Nabídka je ve výši
5,5 milionu Kč bez DPH a podala ji firma Froněk,
spol. s.r.o. z Rakovníka s mnoha zkušenostmi, s
vlastním kamenolomem i obalovnou.
V příštím roce bychom na tuto rekonstrukci chtěli
navázat a opravit zbylou část ulice U Obory a také
ulici Za Školou.
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Martin Hakauf

Revitalizace části návsi
V minulém roce jsme začali jednat s investorem
výstavby šesti domů na návsi, abychom alespoň
částečně ovlivnili podobu stavby a hlavně jejího
okolí. Bohužel, stavba byla předchozím vedením
obce bez výhrad odsouhlasena už v roce 2017 a
naše možnosti jsou nyní dost omezené. Podařilo se
nám dojednat výměnu nadzemního hydrantu, který
byl nevhodně umístěn v těsné blízkosti silnice v
serpentinách a hrozilo jeho uražení při vyhýbání
nákladních aut. Tato výměna již proběhla a nyní je
na místě mnohem vhodnější podzemní hydrant.
Zároveň nedojde ke stavbě zdi mezi domy a
budovou obecního úřadu, kdy by došlo k úplnému
zastínění přízemních místností (šlo o jedinou a
úplně nesmyslnou podmínku obce ke stavbě).

Podařilo se dojednat revitalizaci části návsi nad
rámec pouhého vyasfaltování nového vjezdu (to
jediné má investor za povinnost). V rámci těchto
prací přibude na náves další zeleň, stromy, a
vznikne 5 parkovacích míst + stojan na kola.
Vybudován bude nový chodník z žulové dlažby po
celé délce ohradní zdi až k budově úřadu, kde
naváže na stávající dláždění. Z návsi se tak
postupně stane odpočinkový prostor (historicky i v

těchto místech byla zeleň a stromy) a ne
nevzhledná asfaltová plocha, která slouží k
neorganizovanému parkování či jako odstavný
prostor pro kamiony. Do budoucna se nabízí místo
osadit i lavičkou. Celkové náklady ve výši cca 300
000 Kč nese investor výstavby, obec v rámci dohody
přispěje na část dlažby a poskytne žulové
obrubníky, které zbyly z minulých rekonstrukcí
chodníků. Práce na celé akci již započaly, aktuálně
probíhá dláždění, došlo k výsadbě stromů, k
vyasfaltování parkovacích míst a v poslední fázi
dojde k ozelenění ploch s novou zeminou. Vše bude
dokončeno během června.
Martin Hakauf

Břežanské filmové léto 2021
Abychom všichni nepropadli do úplné deprese z
toho, že jsme omezeni ve svých běžných
životech, a mohli jsme vidět nějaké světlo na
konci tunelu, i pro letošní rok s velkým
optimismem plánujeme už 3. ročník Břežanského
filmového léta. Na letošní rok připravujeme
celkem 4 promítání, všechna se odehrají v

zámeckém parku u kaple sv. Anny, za poskytnutí
prostoru děkujeme Oblastnímu muzeu Prahavýchod. Do diářů si zapište letošní termíny
promítání: 18. června, 16. července, 13. srpna a
10. září. Poslední zářijový termín je vyhrazen
tradičnímu promítání pro dětské diváky.
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Ukliďme Panenské Břežany
Na přelomu března a dubna jsme se zapojili do
celostátní akce Ukliďme Česko a zorganizovali jsme
úklid naší obce. K dispozici jsme dali pytle a
zároveň jsme pravidelně naplněné pytle odváželi k
likvidaci. Do úklidu se zapojila řada rodin i
jednotlivců, všem zúčastněným patří velké
poděkování! Posbíralo se mnoho pytlů odpadu, do

toho pneumatiky, plechy a další nepořádek, celkem
několik stovek kilogramů odpadu. Stále v obci ale
různý nepořádek zůstává, pokud často chodíte na
procházky a chcete pomoci, sbírejte i dál. Na úřadě
si můžete vyzvednout nové pytle, poté stačí dát
vědět, kde jste odpad nechali, odvezeme ho.
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Obecní úřad Panenské Břežany

Ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 14. 12. 2020 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany
• schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Panenské Břežany na
rok 2021 jako vyrovnaný a schválilo střednědobý
výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Panenské Břežany na roky
2022 – 2023,
• schválilo rozpočet obce na rok 2021 a to jako
přebytkový s celkovými příjmy ve výši 20 591 086
Kč a s celkovými výdaji ve výši 20 106 901 Kč,
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2022 – 2023,
• vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o
poplatku za komunální odpad,
• schválilo Smlouvu o spolupráci mezi obcí
Panenské Břežany a spol. AREAN s.r.o., IČO:
06766811, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1,
zastoupená Ing. Danielem Procházkou, jednatelem,
a pověřilo starostu obce jejím podpisem po
proběhnutí opakované veřejné prezentace ze strany
investora,
• schválilo prodej části pozemku p. č. 103/3 v k. ú.
Panenské Břežany, označené GP č. 689-96/2020
jako pozemky p. č. 103/118 o výměře 108 m² a p. č.
103/119 o výměře 96 m², zapsaného na LV 10001, z
majetku obce Panenské Břežany kupujícímu spol.
AREAN s.r.o., IČO: 06766811, se sídlem Rybná
716/24, 110 00 Praha 1, zastoupená Ing. Danielem
Procházkou, jednatelem, a to za celkovou kupní
cenu ve výši 1 040 400 Kč, s tím, že veškeré náklady
spojené s prodejem hradí kupující, a pověřilo
starostu obce k uzavření smlouvy,
• schválilo úplatné nabytí pozemků p.č. 128 o
výměře 349 m², trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond, pozemku p.č. 472/30 o výměře 51 m²,
ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p.č.
472/31 o výměře 19 m², ostatní plocha, ostatní
komunikace a pozemku p.č. 534 o výměře 117 m²,
ostatní plocha, jiná plocha, to vše zapsané na LV č.
515 pro katastrální území Panenské Břežany, obec
Panenské Břežany, okres Praha – východ, vedeném
Katastrální úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-východ, od
společnosti CATANY s.r.o. v likvidaci, IČ: 285 48
108, se sídlem Libušina 203, 273 06 Libušín,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddílu C, vložka 149 471, přičemž
za společnost CATANY s.r.o. v likvidaci, jedná
společnost GESTORE v.o.s., IČ: 288 20 959, se
sídlem Čechyňská 361/16, Trnitá, 602 00 Brno,
zastoupená Ing. Milošem Bačíkem, společníkem,

jako insolvenční správce dlužníka CATANY s.r.o. v
likvidaci, IČ: 285 48 108, se sídlem Libušina 203, 273
06 Libušín, a to za celkovou cenu 1 005 300 Kč
(slovy: jeden milion pět tisíc tři sta korun českých) s
tím, že obvyklá cena pozemku p.č. 128 byla
odhadnuta na částku 51 600 Kč, pozemku p.č. 472/30
na částku 260 100 Kč, pozemku p.č. 472/31 na částku
96 900 Kč a pozemku p.č. 534 na částku 596 700 Kč
(všechny v k.ú. Panenské Břežany), jež bude
zaplacena složením na účet majetkové podstaty
prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy, a
pověřilo starostu obce k uzavření smlouvy podle
bodu I., vyhotovením doložky ve smyslu § 41 zákona
o obcích, jakož i k případným změnám v kupní
smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení, nebudou-li
měněny podstatné náležitosti smlouvy (předmět
smlouvy, zvýšení kupní ceny, osoba prodávajícího),
• schválilo Plánovací smlouvu mezi obcí Panenské
Břežany a spol. REAL LIVING 21 s.r.o., IČO:
08987050, se sídlem: Husova 438/2, 400 07 Ústí nad
Labem, panem Filipem Špindlerem, trvale bytem
Lužická 1276, 250 82 Úvaly a panem Jiřím Solarem,
trvale bytem Rilská 3182/4, 143 00 Praha 4, a pověřilo
starostu obce jejím podpisem,
• schválilo stanovy Svazku obcí Pode Vsí a
zakladatelskou smlouvu Svazku obcí Pode Vsí, kdy
zakládajícími členy jsou město Odolena Voda, obec
Úžice, obec Veliká Ves, obec Panenské Břežany, obec
Kozomín a obec Postřižín dle návrhů smlouvy a
Stanov a zmocnilo starostu obce podpisem těchto
listin. Zastupitelstvo výslovně připouští a zmocňuje
starostu obce k přijetí případných nepodstatných či
formálních změn předložených listin,
• schválilo Smlouvu o zajištění provozování
veřejného pohřebiště v jiné obci mezi obcí Panenské
Břežany a městem Odolena Voda a pověřilo starostu
obce podpisem smlouvy,
• schválilo bezúplatnou směnu části pozemku p. č.
472/4 v k. ú. Panenské Břežany, označené GP č.
680-80/2020 jako pozemek p. č. 472/48, o výměře 7
m2, druh pozemku: ostatní plocha, zapsaného na LV
10001, za část pozemku p. č. st. 14 v k. ú. Panenské
Břežany, označené GP č. 680-80/2020 jako pozemek
p. č. 562, o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, zapsaného na LV 568 a pověřilo starostu obce
sestavením směnné smlouvy a jejím podpisem,
• schválilo záměr zřídit věcné břemeno na pozemku
p. č. 472/3 v k. ú. Panenské Břežany, schválilo
umístění stavby zařízení distribuční soustavy na
uvedeném pozemku, schválilo uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
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dohody o umístění stavby č. IV-12-6027334/VB/1
mezi obcí Panenské Břežany a společností ČEZ
Distribuce a.s. a pověřilo starostu obce podpisem
této smlouvy.

cenu ve výši 13 500 Kč, s tím, že veškeré náklady
spojené s prodejem hradí kupující, a pověřilo
starostu obce k uzavření smlouvy podle tohoto
usnesení,

Dne 11. 3. 2021 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany

• I. schválilo záměr zřídit věcné břemeno na
pozemku p. č. 127/15 v k. ú. Panenské Břežany,
schválilo umístění stavby zařízení distribuční
soustavy na pozemku uvedeném v odst. I. tohoto
usnesení, schválilo uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-6027632/VB/01 mezi obcí
Panenské Břežany a společností ČEZ Distribuce a. s.,
a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy,

• I. schválilo vyhlášení zadávacího řízení na akci
„Rekonstrukce ulice U Obory Panenské Břežany“,
II. jmenovalo v souladu s § 42 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „Zákon“) tříčlennou komisi ve složení Mgr.
Martin Hakauf, Ing. Mikuláš Végh a Michael
Gerstenberger a náhradníky komise MUDr. Ladislav
Fiala, Robert Doležal a Ladislav Kotrba,
III. pověřilo jmenovanou komisi k provádění úkonů
podle Zákona; jedná se především o úkony spojené
s otevíráním nabídek, posouzením a hodnocením
nabídek a provedením výběru dodavatele, a dále
provedením případného rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení v zákonem stanovených
případech,
IV. pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s
vybraným dodavatelem,
• I. schválilo bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
454/3 v k. ú. Panenské Břežany o výměře 378 m2
(druh pozemku: ostatní plocha) z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, do vlastnictví
obce Panenské Břežany,
II. schválilo podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku podle § 7 odst. 2 písm. a), b) zák. č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, specifikovaném v odst. I.
tohoto usnesení, včetně realizace dalších
souvisejících právních úkonů směřujících k
bezúplatnému nabytí pozemku dle odst. I tohoto
usnesení do vlastnictví obce Panenské Břežany,
III. schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci
specifikované v odst. I. tohoto usnesení, a pověřilo
starostu obce jejím podpisem,
• schválilo prodej části pozemku parc. č. 472/3 v k.
ú. Panenské Břežany, označeného geometrickým
plánem pro změnu hranic pozemků č. 532-147/2015
jako díly „a“ a „b“, o celkové výměře 27 m2, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha-východ, z vlastnictví obce Panenské Břežany
kupujícím SJM K. B. a D. B., a to za celkovou kupní

• I. schválilo záměr zřídit věcné břemeno na
pozemku p. č. 404/2, 464 a 406 v k. ú. Panenské
Břežany, schválilo umístění stavby zařízení
distribuční soustavy na pozemku uvedeném v odst. I.
tohoto usnesení, schválilo uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-6027731/VB/005
mezi obcí Panenské Břežany a společností ČEZ
Distribuce a. s., a pověřilo starostu obce podpisem
této smlouvy,
• zrušilo usnesení zastupitelstva obce Panenské
Břežany č. 68-18/08/2014/ZO ze dne 18. 8. 2014,
kterým zastupitelstvo obce souhlasilo se směnou
části pozemku parc. č. 127/15 o výměře 81 m2 za část
pozemku parc. č. 127/7 o výměře 90 m2,
• souhlasilo s bezúplatným nabytím částí pozemků p.
č. 126/39, 126/40, 126/41, 126/42 a 126/43, vše v k. ú.
Panenské Břežany, označených geometrickým
plánem pro změnu hranice pozemku č. 690-40/2020
jako díly „a“, „b“, „c“, „d“ a „e“ o celkové výměře 242
m2 z vlastnictví J. N. do vlastnictví obce Panenské
Břežany, a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy
převodu pozemků specifikovaných v tomto usnesení.
Dne 30. 3. 2021 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany
• I. schválilo investiční záměr „Panenské Břežany Nástavba ZŠ“ a jeho realizaci včetně souvisejícího
podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva
financí ČR v rámci Programu 29822 Akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a vlády ČR, podprogramu 298D2280 –
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí pro
rok 2021,
II. schválilo financování výdajů projektu, na které
nebude poskytnuta dotace, a zároveň vlastní podíl
žadatele na spolufinancování dotovaných výdajů v té
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výši, která bude potřebná na jejich úhradu nad
rámec poskytnuté dotace,
• I. schválilo vyhlášení zadávacího řízení na akci
„Panenské Břežany - Nástavba ZŠ“,
II. jmenovalo v souladu s § 42 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „Zákon“), tříčlennou komisi ve složení: Mgr.
Martin Hakauf, Ing. Mikuláš Végh a MUDr. Ladislav
Fiala, a tři náhradníky komise: Ladislav Kotrba, Petr
Kondelík a Michael Gerstenberger,
III. pověřilo jmenovanou komisi k provádění úkonů
podle Zákona, jedná se především o úkony spojené
s otevíráním nabídek, posouzením a hodnocením
nabídek a provedením výběru dodavatele, a dále
provedením případného rozhodnutí o vyloučení

účastníka a o zrušení zadávacího řízení v zákonem
stanovených případech,
IV. pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s
vybraným dodavatelem,
• schválilo záměr zřídit věcné břemeno na pozemku
p. č. 7/1 v k. ú. Panenské Břežany, schválilo
umístění stavby zařízení distribuční soustavy na
uvedeném pozemku, schválilo uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-6028034/VB/01
mezi obcí Panenské Břežany a společností ČEZ
Distribuce a. s., a pověřilo starostu obce podpisem
této smlouvy.
Věra Dobrevová

Situace v autobusové dopravě v systému PID
Vzhledem k pandemii koronaviru dochází k
velkým problémům v zajišťování veřejné dopravní
obslužnosti - nás se týkají zejména autobusové
linky v systému PID. V hromadné dopravě ve
Středočeském kraji propad tržeb za loňský rok
přesáhne 500 milionů korun. Hlavním důvodem je
snížení počtu cestujících způsobený
protipandemickými opatřeními o zhruba jednu
třetinu. Ze státního rozpočtu kraj, obce ani
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dopravci žádnou pomoc nedostali, byť o to kraj
opakovaně žádal. Kraje tedy musí přistoupit ke
stabilizačním opatřením tak, aby byla zachována
obslužnost a zároveň aby nedošlo k výrazně
většímu zatížení rozpočtů měst a obcí.
V prvních měsících nového roku činily ztráty
dopravců 10 - 13 milionů korun týdně. Pokud by
se trend nezměnil, mohla by v souhrnu za roky
2020 a 2021 kumulovaná ztráta dopravců ve

Středočeském kraji přesáhnout částku 1 miliardy
Kč. Současně rozpočty měst a obcí, ale ani kraje už
nemají takřka žádné rezervy, které by do systému
mohly dát.
Středočeský kraj tak přistoupil k následujícím
stabilizačním opatřením:

• valorizace jízdného na území kraje
O výši valorizace kraj v současnosti jedná s hlavním
městem Prahou, se kterou má integrovanou
veřejnou dopravou. V případě dohody by mělo k
valorizaci jízdného dojít od 1. července 2021, její
výše by měla zohlednit výši inflace a zvýšených
nákladů na provozování veřejné dopravy od
poslední úpravy cen, která proběhla v roce 2011.

• úpravy technických standardů PID
Ty budou spočívat v mírném prodloužení
tolerovaného stáří autobusů tak, aby dopravci
nebyli nuceni v letošním a příštím roce pořizovat
nová vozidla nad rámec nutné obnovy.

• částečné omezení frekvence spojů veřejné
dopravy

Dalším krokem je omezení frekvence spojů veřejné
dopravy o cca 10 % (od 7. března 2021) do konce
příštího roku. Jedná se o omezení, které je schopno
přinést reálné úspory, ale ještě výrazně nezasáhne

komfort dostupnosti veřejné dopravy ve
Středočeském kraji. Umožňuje navíc relativně
snadný návrat k normálnímu stavu, bude-li to
třeba. V této souvislosti budeme maximálně
prosazovat, aby dopad na občany z obce, kteří
autobusové spojení využívají, byl co nejmenší.
Zatím u linky 373 nedošlo k žádnému omezení
četnosti spojů, drobně posunuty byly některé
odjezdy, aby byla zachována návaznost a
eliminovány manipulační přejezdy.
Tyto kroky by měly přinést úsporu ve výši 335 - 385
milionů korun za rok 2021, která půjde právě na
sanaci ztrát dopravců a na zmírnění tlaků na
rozpočty obcí, měst a kraje. Valorizace tarifů
integrované dopravy od 1. července t.r. a
zvýhodnění předplatného spolu s digitálními
službami (rozvoj tzv. lítačky) by měly přinést v roce
2021 úsporu 125 milionů korun. Další úspory ve
výši 150 - 200 milionů korun pak přinese omezení
rozsahu veřejné dopravy od 7. března. Omezení se
týkají redukce některých spojů či snižování
kapacity. 50 milionů korun bude činit odhadem
úspora v letošním roce na stanovení technických
standardů PID, tedy především prodloužení
životnosti autobusů.

Pravidla pohybu psů v obci
Ž á d á m e
v š e c h n y
majitele psů,
aby
na
veřejných
prostranstvích
v zastavěném
území obce
měli svého
psa
na
vodítku. V
poslední době
dochází v obci
k nepříjemným situacím, kdy se pes rozběhne
například proti dítěti a dochází ke zbytečnému
stresu a nedorozumění na obou stranách. V
horším případě může do budoucna dojít i ke
zranění. Upozorňujeme na platnou vyhlášku obce
č. 4/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb

psů na veřejném prostranství a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů. Dle vyhlášky je na
veřejných prostranstvích pohyb psů umožněn
pouze na vodítku, zároveň je zakázáno se psy
vstupovat na dětské hřiště. Pohyb psů bez
vodítka je umožněn pouze mimo zastavěné
území obce. Zároveň platí, že je majitel psa
povinen po svém psovi uklidit veškerý nepořádek
a exkrementy z veřejných prostranství. Celé
znění vyhlášky najdete na webových stránkách
obce nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Porušení vyhlášky je přestupkem, ke kterému lze
přivolat policii a řešit jej v přestupkovém řízení.
Děkujeme všem za vzájemnou ohleduplnost!
Obecní úřad Panenské Břežany
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Odpočívka na D8 v Klíčanech
Poslední měsíce dostává zřetelnější obrysy
plánovaná stavba odpočívky pro kamiony na dálnici
D8 v Klíčanech. Jde o rozšíření stávající odpočívky u
benzinové pumpy a jelikož nová stavba bude
zasahovat též na náš katastr, již dvakrát jsme

vyjádřili naše připomínky. V první řadě řešíme
zejména hlukovou zátěž z dálnice obecně, na to
konto mezi dálnicí a odpočívkou bude vybudována
4 metry vysoká stěna, která oddělí odpočívku od

dálnice a nám by mohla pomoci i v tom, že hluk z
dálnice v tomto místě bude méně pronikat do obce.
V rámci stavby bude vymýcena veškerá zeleň na
aktuálně zarostlém pozemku, po Ředitelství silnic a
dálnic, které je investorem stavby, proto
požadujeme zvýšit podíl zeleně v rámci stavby, a to
zejména na východním a severním okraji, který
přiléhá k obci tak, aby zeleň chránila naši obec před
hlukem z odpočívky, prachem a dalšími emisemi.
Na severní straně žádná zeleň není (pouze oplocení
odpočívky), navíc tam zůstává kus nevyužitého
pozemku ŘSD, zde jsme naše připomínky ještě
zdůraznili, není důvod, aby i v těchto místech
nemohly růst stromy a keře.
Stavba bude znamenat zásah do našeho okolí, proto
podnikáme zmíněné kroky. Proti stavbě více brojit
nemůžeme, z 95 % stojí v katastru Klíčan, je v
souladu s oběma územními plány, můžeme se tak
jen snažit, aby dopady na naši obec byly co
nejmenší, podařilo se nám zajistit odhlučnění a
věřím, že i požadavek na zeleň bude ze strany ŘSD
vyslyšen.

Májka na Ovčíně aneb obnovení zašlé tradice
Když jsme s kolegou Martinem čistili veřejný
prostor v závěru ulice Zahradní, přišel mi pod pilu
krásně rostlý smrk. O tom, že bude muset být sťat,
nebylo pochyb, ale jeho symetrického tvaru by
byla škoda. Neváhal jsem a řekli jsme si, že když
už musí padnout, využijeme ho, aby v obci udělal
radost. Tak se zrodil nápad postavit v obci po
dlouhé době pořádnou májku! Pamětník sice
nejsem, ale nepamatuji se, že by tu taková májka
za posledních minimálně 25 let stála. Vím ale, že
kdysi to bývala běžná součást jarní vesnice, i v
Břežanech se máje slavily, vyváděla se děvčata a
tancovalo v krojích. Bylo by fajn některé z již
zapomenutých tradic znovu obnovit. Májka na
Ovčíně je první vlaštovkou a příslibem, že příští
rok už si střed obce bez májky nebudeme umět ani
představit.
Májka podle tradice do vesnice přináší sílu a
pozitivního ducha lesa, věřím proto, že Panenské
Břežany a jejich občané jsou pro následující rok
dostatečně chráněni a hravě překonají všechny
nástrahy, které jim život přinese.
Martin Hakauf
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Martin Hakauf

Činnost sdružení obcí a spolků Koridor D8 v roce 2020
Rok 2020 přinesl celé společnosti řadu těžkostí. I
přes ně jsme nepřestali s naší činností a nadále
jsme se věnovali ochraně našeho regionu před
necitlivými záměry investorů. V Česku průměrně
zmizí kolem 10 hektarů zemědělské půdy za den.
Často ve prospěch skladových hal, které měly
přinést vyšší zaměstnanost pro místo svého vzniku.
Průmyslová zóna Kozomín – Postřižín – Úžice
zabírá plochu cca 90 ha a podniká v ní 40
společností, v nichž pracuje cca 3400 zaměstnanců.
Ovšem pouze 4 s trvalým bydlištěm v Kozomíně, 16
v Postřižíně a 20 v Úžicích. Celkový počet obyvatel
těchto obcí je 2530.

žádali o její přepracování. V září 2020 byla
předložena přepracovaná dokumentace. I tato
vykazovala mnoho nesrovnalostí. Znovu jsme
podali připomínky s žádostí o přepracování. Do
dnešního dne Krajský úřad Středočeského kraje
nevydal stanovisko k vrácení dokumentace k
přepracování.

Od roku 2018 probíhalo řízení EIA pro záměr
Komerční a skladový areál Postřižín - sever. Řízení
bylo v červnu 2020 ukončeno. Pozemky byly
prodány sousednímu majiteli společnosti
EUROFROST CB a.s. Ta zde provozuje mrazírenský
sklad. V říjnu 2020 bylo na této ploše zahájeno
zjišťovací řízení EIA pro jiné dvě haly záměru
SKLADOVÝ AREÁL EUROFROST CB - POSTŘIŽÍN.
Mrazírna o rozloze 8 tis. m2 a chladírenský sklad o
rozloze 10 tis m2. Celkový zábor zemědělského
půdního fondu bonitně nadprůměrné produkční
půdy třídy II má být 5,6 ha. Po vyhodnocení námi
zaslaných připomínek, rozhodl v listopadu 2020
Krajský úřad, že záměr může mít významný vliv na
životní prostředí a bude dále posouzen podle
zákona EIA.
V letech 2017 a 2018 probíhalo posuzování vlivu na
životní prostředí tzv. EIA pro obří sklad
automobilky Daimler v Úžicích. Stavebníkem byla
společnost CTP. Pro tento záměr ale Ministerstvo
životního prostředí nepovolilo vyjmutí půdy v
rozsahu 46 hektarů ze zemědělského fondu.
Společnost CTP se proto rozhodla projekt
přepracovat, zmenšit a požádat o vynětí z půdního
fondu znovu. Developer však nepochodil ani
napodruhé. To ovšem CTP nezabránilo pokračovat v
prosazení svého zájmu na vznik velkého
logistického areálu. Společnost zahájila činnosti,
které jí mají zajistit získání stavebního povolení ve
společném územním a stavebním řízení. Vede tři
vodoprávní řízení pro haly D8.7 (121 tis. m2),
PRŮMYSLOVÝ OBJEKT ÚŽICE /POU/ (35 tis. m2) a
PRŮMYSLOVÝ OBJEKT CHVATĚRUBY /POCH/ (23
tis. m2).
V dubnu 2020 předložila také společnost CTP
dokumentaci EIA k dalším čtyřem halám CTPARK
PRAGUE NORTH D8.3, D8.4, D8.5, D8.6 u exitu
dálnice D8 na 9 km s celkovým záborem 282 tis. m2.
Dokumentace byla zpracována chybně, proto jsme

Zjišťovací řízení EIA k záměru ÚPRAVY POVRCHU
TERÉNU V PÍSKOVNĚ ZLOSYŇ bylo zahájeno v
listopadu 2020. Jedná se o zavážení vytěžené
pískovny Zlosyň inertními materiály (ostatní
odpad), zeminami a hlušinou ve výši současné
průměrně produkované těžby štěrkopísků, která
činí 986 tis. t/rok tj. cca 580 000 m3/rok. Toto
množství bude ukládáno cca 10 let. Zavážení
zeminami bude probíhat za zády těžby tak, aby
nebránilo jejímu dalšímu postupu dle těžebních
etap s předpokladem následujících cca 8 let. Po
vytěžení pískovny Zlosyň bude pískovna ještě činná
po dobu cca 2-4 roky, aby došlo k jejímu zavezení
na původní úroveň okolního terénu. Ukončení
biologické rekultivace se počítá, včetně dostatečné
časové rezervy do roku 2035. Záměr představuje
358 průjezdů těžkých nákladních automobilů po
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příjezdových komunikacích. I k tomuto záměru
jsme odeslali připomínky. Krajský úřad Středočeský
kraj rozhodl, že je také nutné tento záměr
posuzovat v celé dikci zákona EIA.

Náš region mají protínat nové liniové stavby. V
loňském roce se řešily rovnou tři v různém stupni
řízení a to železniční, silniční a tramvajová trať. I
tyto záměry sledujeme především z pohledu
hlukové zátěže a prostupnosti krajiny. Studie
proveditelnosti pro VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ
P R A H A – D R Á Ž Ď A N Y ( V RT ) b y l a o b c í m
představena v prosinci 2020. První úsek trati z
Prahy k Litoměřicím má sloužit pouze pro osobní
dopravu s maximální rychlostí až 320 km/h. Úsek
přes České středohoří a dále do Německa mají
využívat i nákladní vlaky. Stavba má být rozdělena
do třech úseků: VRT Podřipsko (Praha – Roudnice
nad Labem) (zprovoznění 2029); VRT Krušnohorský
tunel (zprovoznění 2040+) a VRT Středohoří
(zprovoznění 2050+). V letošním roce by mělo začít
posuzování vlivu na životní prostředí.
Začaly se projednávat podklady pro územní řízení
na stavbu propojení dálnice D7 od Tuchoměřic na
exit 9 km dálnice D8 v katastru Kozomín, tzv.
obchvat Kralup. Našeho regionu se týká III. etapa,
která má probíhat souběžně s 1. etapou s názvem II/
240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8,
III. ETAPA – OBCHVAT KRALUP NAD VLTAVOU –
D8 MÚK ÚŽICE. U sjezdu z dálnice D8 se střed
komunikace III/0081 bude zvedat na násep do
přemostění. Stávající kruhový objezd ke vjezdu
mezi haly CTParku bude zrušen. Na křížení II/608 a
III/0081 (křižovatka T, nájezd na dálnici) bude
mimoúrovňová křižovatka, resp. most přes II/608 a
pod ním kruhový objezd. Dále bude silnice
přemosťovat Černávku, železniční vlečku do Aera
Vodochody, atd. V trase od dálnice D8 k Vltavě je
navrženo 7 mostních objektů a 5 opěrných zdí.

Komunikace zde povede ve výšce více než 10 metrů
nad stávajícím terénem.

V prosinci 2020 bylo vydáno souhlasné stanovisko
posuzování vlivu na životní prostředí pro záměr
TRAMVAJOVÁ TRAŤ KOBYLISY – ZDIBY, která
začíná v prostoru dnešní tramvajové smyčky
Vozovna Kobylisy v Praze a dále vede ulicí Ústeckou
na sever, přechází na silnici II/608, prochází obcí
Zdiby, kříží nadjezdem dálnici D8 a končí
obratištěm s parkovacím domem v katastru obce
Sedlec. Trať povede v uspořádání jízdních pruhů
1+1 s tramvajovým pásem šířky 7,5-8,0 m ve středu
komunikace, s lokálními rozšířeními před
křižovatkami na 2+1/1+2.
Během roku 2020 se naše činnost rozšířila do
Ústeckého kraje, když se členem našeho sdružení
stala obec Mnetěš.
Díky naší žádosti na Středočeském kraji, se nám
podařilo zajistit Mobilní měřící stanici kvality
ovzduší. Měřící stanice byla po celý rok 2020
umístěna v obci Úžice. Měřeny byly koncentrace
prachových částic PM10 a benzo[a]pyren (BaP),
který je největším karcinogenem skupiny
perzistentních organických látek (PAHs). Na
vyhodnocení měření imisí Středočeským krajem
ovšem musíme ještě počkat.
Naše spolupráce a soudržnost se stala součástí
knihy Ocelová města: Architektura logistiky ve střední
a východní Evropě, kde jsme prezentováni jako
dobrý příklad spolupráce obcí a spolků na
zachování kvality života svých obyvatel vůči
developerským projektům. Účinkovali jsme v
pořadu ČT Nedej se o skladových halách, které
vznikají u dálnic. S prosbou o pomoc nebo radu se
na nás obracejí zastupitelé, spolky i jednotlivci z
mnoha míst naší republiky. I nadále budeme
pokračovat ve sledování všech záměrů, které se v
našem regionu vyskytují.
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Mgr. Klára Rothová, koordinátorka sdružení
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