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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
výukou, šili roušky nebo jen dodali materiál na
jejich výrobu, těm všem patří velké poděkování za
nás za všechny.
Roušek jsem po obci roznesl více jak 60 a mnoha
lidem pomohly vyřešit problém s jejich sháněním
nebo výrobou. Další roušky si darovali sousedé,
někteří je také zcela spontánně nabízeli i dalším
kolemjdoucím spoluobčanům. Všechny tyto
momenty jsem v naší obci v posledních dnech
zaznamenal. Takové pozitivní chvilky jsou v
dnešní nenormální době nejlepším povzbuzením
pro všechny z nás a příkladem hodným
následování i v budoucnu, a to nejen ve stavu
nouze, ale též v běžném životě.

Vážení sousedé, milí Břežaňáci,

Tyto složité chvíle také naplno ukázaly, že místní
samosprávy nemohou očekávat pomoc od krajů či
od státu. Od začátku března jsem se opakovaně
obracel na kraj i obec s rozšířenou působností,
pod kterou spadáme (Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav) a žádal základní ochranné pomůcky pro
potřebné v obci, dezinfekci pro úklid, ale i jen
základní informace, abych mohl na situaci
adekvátně reagovat. Nedozvěděl jsem se v
podstatě nic. Nikoliv však vinou úředníků, ale
nefunkčností celého systému. Na nejmenovaném
odboru na krajském úřadě na rovinu řekli, že
informace čerpají pouze z médií, že stát jim jiné
neposkytuje. Pozitivní na celé věci je, že nepřišlo
nic “horšího” a stát má možnost celé krizové
řízení nastavit jinak a lépe. O to více si v těchto
chvílích vážím lidí, kteří přispěchali na pomoc,
bez které bychom se neobešli.

všichni jsme v současné situaci tak trochu na
jedné lodi, všichni čelíme výzvě, která se nám
postavila do cesty a zásadním způsobem omezuje
naše životy. Nejde jen o dočasné zákazy a
nařízení, které přichází z vlády a jednotlivých
ministerstev. Aktuální zpomalení naší společnosti
bude mít velký dopad nejen na budoucí výkon
ekonomiky, ale i na jednotlivé lidské osudy. Zvýší
se nezaměstnanost, řada lidí bude mít nedostatek
finančních prostředků. To vše bude mít vliv také
na výběr daní, který v konečném důsledku
promítne i v rozpočtu naší obce. Příjmy z velké
části pochází z rozpočtového určení daní,
jednoduše řečeno stát vybrané daňové příjmy
podle klíče přerozděluje obcím. Poklesne-li tak
v důsledku dnešních omezení výběr daní, sníží se
citelně také příjem obce minimálně za rok 2020.
Už nyní počítáme s tím, že tento pokles bude
určitě nejméně o 10 %, což pro naši obec
znamená částku zhruba ve výši 1,2 milionu korun.
S tím musíme počítat. Ale abych nepřinášel jen
negativní zprávy, naštěstí má obec poměrně
slušné úspory z minulých let, zásadní dopad na
plánované investice ani běžný chod obce to tak
mít nebude. A věřím, že i všichni občané
Panenských Břežan nakonec přečkají tuto situaci
v pořádku a jejich životy se vrátí do zajetých
kolejí.

Věřím, že nám tato sousedská pospolitost, kterou
jsme si vyzkoušeli v těchto dnech, vydrží i do
budoucna, a bude přispívat k dobrému žití v naší
obci, bez půtek a konfliktů.
S důvěrou, že společně celou situaci zdárně
zvládneme, a s přáním pevného zdraví

Přestože se nacházíme aktuálně v situaci, která
nás více či méně omezuje na běžném fungování a
obvyklém způsobu života, obec spolu s mnoha
dobrovolníky se snaží dělat maximum pro ty z
nás, kteří potřebují pomoc. Všem, kteří se do této
pomoci zapojili, děkuji. Ať už nabídli pomoc
s nákupy pro starší občany, pomoc s domácí

Martin Hakauf, starosta obce
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NAŠE ČINNOST, ANEB CO JE V OBCI NOVÉHO?
Za uplynulé měsíce proběhla celá řada událostí,
řešili jsme mnoho věcí, některé z nich přiblížíme,
aby byli všichni občané v obraze, co se v obci
děje.

Dále probíhají úpravy veřejných prostranství, jak
jsme ostatně avizovali na samém počátku našeho
působení. Na bývalém Ovčíně byly dokončeny
úpravy tohoto místa instalací schodiště, které
nyní spojuje park s cestou směrem k horní části
obce. Na místo přechodu byla také umístěna nová
lampa veřejného osvětlení, která osvětlí nejen
celé schodiště, ale i místo přechodu, který je tak
zcela bezpečný i po setmění. Proběhly také
úpravy cesty, jednak její srovnání, neboť záměr
autora projektu, aby cesty byly v přírodním stylu
bez umělých linií je třeba v některých hodně
nerovných částech trochu korigovat, upravili jsme
i povrch, aby se písek tolik nebořil. Osazeny
budou také lavičky, aby místo nesloužilo jen jako
průchozí, ale svádělo i k posezení a odpočinku.
Do budoucna také upravíme zde živelně rostoucí
zeleň, částečným vyřezáním, ale zároveň novou
parkovou výsadbou.

V listopadu naši obec svou návštěvou poctila
hejtmanka Středočeského kraje paní Jaroslava
Pokorná Jermanová. Krátce jsme ji přivítali u
obecního úřadu a poté společně s válečnými
veterány zasadili pět jabloní nad Ovčínem, kde
doplní stávající hrušně a vytvoří ovocný sad.
Návštěva to byla sice spíše reprezentativní, ale i v
tomto krátkém čase byla možnost probrat, co
malou obec, jako jsou Břežany, trápí a s čím kraj
může pomoci.

Za velký úspěch považujeme také dohodu s
rodinou Markových, se kterou se podařilo snad
po více než 20 letech vyřešit majetkovou otázku
pozemků pod budovou obecního hostince a sálu.
To, co se nepovedlo předchozím starostům naší
obce, jsme během loňského roku po řadě jednání
dovedli až do konce. V lednu jsme společně
podepsali smlouvu o smlouvě budoucí směnné,
na jejímž základě si po stavebním řízení vzájemně
vyměníme zabrané pozemky a hospoda se sálem
se tak konečně vrátí plně do majetku obce. To je
důležitý krok k tomu, aby obec mohla s tímto
majetkem řádně hospodařit, a hlavně do něj začít
investovat. To se v podstatě nedělo, neboť nebyl
jasný osud celé stavby, která z části stojí na cizím
pozemku, a provádět stavební práce tento stav
bez souhlasu vlastníka pozemku v podstatě
neumožňoval.

Na přelomu listopadu a prosince začal v naší obci
advent. První adventní neděli jsme za zvuků koled
dětí z naší školy rozsvítili stromek na Ovčíně, z
čehož, jak doufám, se stane do budoucna hezká
tradice, na kterou navážou i další generace. Přišlo
více jak 150 lidí, což předčilo naše očekávání,
perníčky, svařák i další občerstvení tak přišlo
vhod. Jsme rádi, že naše obec má jeden vánoční
stromek, u kterého se konečně po dlouhých
letech, kdy v obci byly dva “konkurenční stromy”,
sešli všichni, kdo měli zájem, a to bez ohledu na
to, komu fandí, ke komu mají blíže či jaké zastávají
názory či politické preference. V závěru adventu
se konalo také téměř již tradiční sousedské
vánoční setkání na obecním úřadě, které určitě i
letos zopakujeme.
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Nyní musí proběhnout stavební řízení, které
budovu zlegalizuje, neboť z pohledu stavebního
úřadu jde o černou stavbu, ke které neevidují
proběhnutou kolaudaci ani jiné rozhodnutí, které
by potvrzovalo právní existenci stavby. Začneme
tedy v tomto smyslu připravovat projektovou
dokumentaci tak, aby mohlo proběhnout stavební
řízení. Dokumentace nemůže jen kopírovat
současný stav, ale bude muset pracovat s
aktuálně platnými normami požární ochrany,
hygieny, bezbariérovosti apod., které jsou kladeny
na veřejné stavby. Bez toho by stavba nikdy
nezískala stavební povolení a následnou
kolaudaci. Tu následně bude možné provést až
pro úpravách, které stavbu přiblíží aktuálním
trendům. Základní investice bude třeba tak jako
tak, budova zkrátka nemůže zůstat ve stávajícím
stavu, který z pohledu dnes platných norem
neodpovídá.

Prosinec patřil také společenským akcím. Nejprve
jsme slavnostně přivítali nové občánky naší obce.
Na tomto místě bych se chtěl omluvit rodičům,
jejichž potomka jsme nepozvali, přestože se
narodil v roce 2019. Došlo totiž k chybné
aktualizaci programu, který využíváme jako
matriku a údaje o narozených tak nebyly úplné.
Toto jsme napravili a jakmile to situace dovolí,
uspořádáme další vítání nových občánků,
protentokrát seznam pozvaných radši
zkontrolujeme přímo v registru obyvatel, aby se
nic podobného neopakovalo. Útěchou novým
občánkům, na které se loni nedostalo, bude to, že
jako první dostanou k uvítání do naší komunity
novou památku – stříbrnou medaili, kterou
aktuálně připravujeme.

A v této souvislosti si pokládáme otázku, zda v
rámci přípravy projektové dokumentace není
právě nejvhodnější chvíle se nad podobou
hostince a sálu zamyslet s větší vizí do budoucna
a neprovádět jen nezbytné úpravy. Budovu
neopravujeme jen pro pár následujících let, ale
ideálně na delší období tak, aby sloužila bez
nutnosti dalších úprav v blízké budoucnosti.
Máme za to, že by budova snesla komplexní
adaptaci na multifunkční prostor, který může
sloužit několika účelům dohromady. Takový
prostor pak může fungovat beze změny klidně
dalších 20 let. Musíme se zamyslet, zda velikost
sálu odpovídá dnešní návštěvnosti společenských
událostí v obci, měli bychom uvažovat o možnosti
prostor jednoduše upravovat podle potřeby,
musíme si říct, jak by měla vypadat restaurace,
zda zde nemůže např. fungovat denní centrum
pro maminky s dětmi s hernou, zda sál může
zároveň sloužit jako tělocvična a podobně. Pokud
už se do celé budovy budou investovat nemalé
peníze, pak by její využití mělo být co nejčastější,
ideálně každodenní. Cílem podle mě je, aby se v
budově cítili dobře nejen chlapi, kteří si chtějí
večer zajít na pivo, ale i rodina s dětmi, která o
víkendu vyrazí do sálu na kulturní představení a
pak si ráda sedne v restauraci. Ideální se v tomto
případě jeví vyhlásit architektonickou soutěž a
nechat např. mladé architekty navrhnout, jak by
budova mohla vypadat a k čemu všemu by mohla
sloužit. Často lidé, kteří se na věc podívají s
větším odstupem a nezaujatě, přináší ty nejlepší
nápady.

V závěru roku proběhl audit hospodaření obce ze
strany Středočeského kraje. Po více jak 6
hodinách kontroly pokladních dokladů, faktur,
směrnic, smluv a dalších dokumentů auditoři
neshledali žádná pochybení a průběžná kontrola
tak skončila pozitivně. Závěrečný audit nás čeká v
závěru května 2020.
Při nástupu do úřadu jsme slíbili transparentní
hospodaření, tedy, aby každý měl možnost si
ověřit, co děláme, za co vydáváme peníze a vůbec,
jak hospodaříme. Na webu obce tak přibyla
záložka Otevřený úřad, kde od počátku letošního
roku zveřejňujeme uzavřené smlouvy a přijaté
faktury včetně všech podrobností.
Během ledna jsme zhodnotili provedené úpravy
čistírny odpadních vod, kde jsme na podzim
investovali zhruba 200 000 Kč do úpravy
technologie a dalších technických prvků, které
byly nevhodně provedené nebo podceněné v
rámci celkové rekonstrukce z roku 2016.
Dosavadní výsledky dávají tušit, že investice byla
vysoce efektivní a že se nám těmito drobnými
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úpravami podařilo provoz ČOV stabilizovat a
nedošlo ke zmaření mnohamilionové
rekonstrukce, po které bohužel ČOV nepracovala
vůbec dobře. V blízké budoucnosti bude třeba
ještě přistavět druhou kalovou jímku, protože i
přes rekonstrukci čistírny v roce 2016 se velikost
kalové jímky nezměnila a její velikost omezuje
efektivní nakládání s kaly. Na jaře se také
zaměříme na nátoky balastních vod do ČOV, které
jsou tvořeny zejména dešťovou vodou. Prověříme,
kde je problém s uličními vpustmi, kterými vtéká
dešťová voda, a provedeme také kouřovou
zkoušku, abychom se ujistili, že nikdo z občanů
nemá do splaškové kanalizace svedeny okapové
svody. K tomu dodávám, že platí povinnost
likvidovat dešťovou vodu na svém pozemku, např.
jímáním nebo vsakováním.

V neposlední řadě jsme se během posledních
měsíců několikrát sešli s majitelem Dolního
zámku a postupně řešíme jeho novou podobu a
využití celého areálu. Odmítli jsme výstavbu
bytových domů, které by na místě mohly dle
studie vyrůst a dále se kloníme spíše k
technickému využití areálu pro drobnou výrobu,
která nenaruší životní podmínky v naší obci. S
majitelem je dobrá komunikace, myslím, že s jeho
nasazením a koordinací ze strany obce mohou
dosavadní návrhy celému areálu jen prospět a
může zde vzniknout část obce, do které se
konečně znovu vrátí život. O dalším vývoji
budeme pravidelně na stránkách zpravodaje
informovat.
Martin Hakauf, starosta obce
Mikuláš Végh, místostarosta obce

Z PROGRAMŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2019/2020
Za uplynulé měsíce proběhly dvě veřejná zasedání
zastupitelstva obce, pro ty, kteří nesledují úřední
desku, přinášíme krátké shrnutí podstatných
bodů.

veřejnému projednání.
V závěru letošního února proběhlo druhé veřejné
zasedání, na kterém byla schválena kupní
smlouva na část pozemku pro novou spolkovou
školu v Odoleně Vodě. Jde o díl, se kterým do
celého projektu s dalšími obcemi vstupujeme.
Nákup pozemku je první kolo, pokud se stane, že
školu nebude možné postavit (např. když spolek
nezíská dotaci) nebo budeme chtít z celého
projektu vystoupit, není problém náš díl pozemku
prodat ostatním anebo celý pozemek prodat,
když se tak rozhodnou všichni. O peníze tak obec
nepřijde, ba naopak vydělá – buď bude mít k
dispozici kapacitu základní školy pro děti z
Břežan, nebo se ziskem prodá pozemek, jehož
cena bude růst.

Na prosincovém zasedání došlo zejména ke
schválení rozpočtu obce na rok 2020, o kterém je
zmínka na následující straně. Schváleny byly také
čtyři nové obecně závazné vyhlášky, které se
týkají sběru odpadů a poplatku za odpad, a
místních poplatků za psy a za užívání veřejných
prostranství (dvě poslední se musely změnit z
důvodu nového zákona). U všech případů došlo k
mírnému zvýšení těchto poplatků, a to zejména
proto, že již neodpovídaly současné cenové
hladině. Poplatek za odpad byl stanoven před 6
lety, poplatek za psy dokonce před 9 lety, během
té doby se ceny navýšily mnohonásobně a tím i
náklady, které zejména s odvozem odpadu obec
má. Bylo třeba na to reagovat.

Jmenována také byla nová kronikářka obce paní
Eva Kondelíková. Dosavadní kronikářka paní
Zuzana Zajícová se z obce odstěhovala a svou
práci tak ukončila odevzdáním kroniky za rok
2019. I na tomto místě jí děkujeme za dosavadní
spolupráci při vedení obecní kroniky.

Během diskuse se řešilo i téma příprav nového
územního plánu obce. V tuto chvíli skončilo tzv.
společné jednání, kdy mají možnost občané, ale i
státní organizace, oprávnění investoři, sousední
obce či kraj podat připomínku k územnímu plánu.
Těch se sešlo ze všech oblastí několik desítek,
nyní proběhne jejich vyhodnocení a zvážení, které
budou zapracovány, které jsou bezpředmětné
apod. Na základě toho se návrh územního plánu
upraví a celý proces bude dále pokračovat k

Věra Dobrevová, Obecní úřad Panenské Břežany
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
V prosinci byl schválen rozpočet obce, který pro
rok 2020 počítá s poměrně slušnými příjmy nad
rámec daňových, které přichází od státu na
základě rozpočtového určení daní. Předně je v
příjmech zahrnut příjem z prodeje domu, dále pak
příspěvky od developera, které se nám podařilo
vyjednat a v neposlední řadě také standardní
příspěvky z výstavby domů (50 000 Kč za každou
bytovou jednotku). Celkem tak očekáváme příjmy

ve výši více než 19 000 000 Kč. A odpovídají tomu
i výdaje, protože se chceme pořádně opřít i do
majetku obce a dát ho postupně do pořádku. V
roce 2020 bychom měli konečně opravit ulici U
Obory, aby po 7 letech byla zase průjezdná.
Zvládneme-li včas také všechna povolení, opravu
plánujeme i u ulic Za Zámkem, Ke Křížku a Strmá.
Martin Hakauf
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ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY O 5. ROČNÍK
státní správy (např. hygieny nebo hasičů), aby
nástavba poskytovala příjemné prostředí pro děti
a vyhovovala i zákonným požadavkům na
prostory pro vzdělávání. Během roku budeme
také hledat možnosti krytí výdajů na tuto stavbu
prostřednictvím dotace, zatím to vypadá nadějně
s tím, že dotační titul pro školní budovy by se měl
otevřít i v roce 2021 (je otevřen letos, ale stavba
by musela proběhnout do konce roku, a to
nemůžeme vzhledem k délce stavebního řízení
stihnout). Představu o tom, jak by škola mohla po
úpravách vypadat, si můžete udělat na titulní
stránce, kde je architektonický náčrt
navrhovaného řešení.
Martin Hakauf

V těchto dnech dokončujeme projektovou
dokumentaci na nástavbu školní budovy, která
umožní vznik třídy pro 5. ročník a také
počítačové učebny a zázemí pro pedagogy. V
rámci této nástavby dojde k demolici přístavby,
kde jsou dnes umístěny šatny. Zde vznikne větší
prostor šaten až pro 100 dětí a schodiště přímo
spojující šatny s dnešním schodištěm uvnitř
budovy. Uvažujeme, že celá přístavba bude
z velké části bezbariérová. Vstup do mateřské
školy bude řešen z boku budovy, dojde tak k
oddělení provozu mateřské a základní školy.
Během jara bude hotova i prováděcí projektová
dokumentace a máme zhruba rok na provedení
územního a stavebního řízení, během kterého
budeme muset řešit požadavky dotčených orgánů

OTEVŘENÍ DĚTSKÉ SKUPINY V PANENSKÝCH BŘEŽANECH

Provoz Dětské skupiny Panenské Břežany je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015037
V závěru roku se podařilo dotáhnout všechny
nezbytné kroky k tomu, aby mohla být od 1. ledna
otevřena Dětská skupina Panenské Břežany,
kterou provozuje obec, a která nyní funguje v
budově obecního úřadu. Budova tak nejen že
dostala nový vzhled, ale také konečně prospěšné
využití, dětská skupina se postará až o 12 dětí, a
to ve stejném režimu jako mateřská škola s tím, že
nastoupit sem mohou i děti mladší 3 let, pokud
jsou již samostatní z hlediska hygieny. Péči
zajišťují dvě vychovatelky na plný úvazek a dále
dvě vychovatelky na výpomoc. Jde o přímé
zaměstnance obce, v případě řešení potíží s
činností dětské skupiny se tak obracejte přímo na
starostu obce. Obědy jsou zajišťovány ze školní
jídelny a celý provoz je hrazen z dotace
Evropského sociálního fondu, kterou se nám
podařilo získat, pobyt v dětské skupině je tak po
následující 2,5 roku zdarma, hradí se pouze
stravné.

V tuto chvíli je kapacita dětí naplněna, ale
vzhledem k tomu, že dětská skupina bude
otevřena celý rok, tedy i během prázdnin,
budeme nabízet možnost umístit sem Vaše dítě v
době uzavření mateřské školy. Vzhledem k
aktuální situaci se nyní těžko bude předpovídat
obsazenost, přesto rodiče, kteří o toto budou mít
zájem, nechť sledují úřední desku, kde počátkem
dubna vyhlásíme přijímání dětí na prázdninové
měsíce a též “zápis” pro školní rok 2020/2021.
Závěrem děkuji všem rodičům, kteří trpělivě
počkali na otevření dětské skupiny a byli
shovívaví k neustálým posunům v termínu
otevření. Dělali jsme maximum a čas a
nevyřešené úřední záležitosti nám byly silným
protivníkem. Vše se podařilo a já doufám, že
dětská skupina se stane využívaným místem
plným života.
Martin Hakauf
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ZE ŽIVOTA DĚTSKÉ SKUPINY

dětmi žádný. Ve skupince si hrajeme, zpíváme,
cvičíme, kreslíme a tvoříme, atd. V rámci
spolupráce a přátelských vztahů se zdejší ZŠ a MŠ
se zúčastňujeme různých kulturních a
vzdělávacích akcí. Již jsme se za uplynulé dva
měsíce s instruktorem ze společnosti Helpík
naučili poskytnout první pomoc kamarádovi,
nasmáli jsme se u hudebního divadelního
představení “Jak si pejsek roztrhl kaťata” a
připojili se k masopustnímu průvodu.

Vážení a milí břežanští,
jak již víte, s počátkem nového roku obec otevřela
dětskou skupinu. Máme velkou radost, že se nám
sešla parta báječných dětí a troufáme si říci i
rodičů, kterým tímto také děkujeme za trpělivost
a výbornou spolupráci. Děti si velmi rychle zvykly
na nové prostředí a našly nové kamarády.

Krásné dny s příchodem jara vám přeje kolektiv
dětské skupiny.

Možná se ptáte, jaký je rozdíl mezi naší dětskou
skupinou a mateřskou školou. Z pohledu práce s

Zuzana Bukovská

BŘEŽANSKÉ FILMOVÉ LÉTO 2020

naplno vrhnout do kulturního a společenského
života v obci. Proto si zapište termíny letošních
pátečních promítání: 19. června, 17. července, 31.
července, 14. srpna, 28. srpna, 11. září (speciální
promítání pro děti). Seznam filmů bude později,
promítat budeme převážně v zámeckém parku,
dvě promítání pak proběhnou na Vinici.

I letos připravujeme ve spolupráci s Oblastním
muzeem Praha - východ letní promítání filmů
pod širým nebem. Pro letošní rok jsme na
program zařadili dokonce 6 promítání, během
července a srpna je v plánu promítat 2x za měsíc,
bývá nejtepleji a prázdniny k tomu přímo vybízí.
Bohužel aktuální situace nám plány halí do oblaku
mlhy, nikdo teď nedokáže říct, co bude v červnu,
co bude o prázdninách, zda budou hromadné
akce stále zakázány nebo ne. Dále tak věříme, že
krizová opatření odezní a budeme se moci opět

O případných změnách budeme včas informovat,
na webu obce, facebookových stránkách obce a
na dalších místech, jak jste zvyklí.
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2020

Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje obce je tzv. participativní rozpočet. Jedná
se o proces, prostřednictvím kterého mohou občané přímo rozhodovat o využití části rozpočtu
na realizaci projektu investičního i neinvestičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně
ovlivnit efektivní využívání finančních prostředků obce. Při projednávání navrhovaných projektů
dochází k setkávání a spolupráci více generací a různých zájmových skupin obyvatel obce. Společné
diskuze umožňují najít řešení problému, prodiskutovat, jakým způsobem ho řešit a kdo bude mít
z realizace takto navrženého projektu prospěch. Občané se tak aktivně zapojují do procesu společného
plánování.
I v letošním roce probíhá projekt participativního rozpočtu, a to s vyhrazenou částkou 100 000 Kč pro
vaše projekty. Připomínáme základní harmonogram, vše ostatní je už od prosince k dispozici na
webových stránkách obce www.panenskebrezany.cz/obec/participativni-rozpocet-1. Schválený
termín pro podání návrhů je 15. dubna 2020, vzhledem k aktuální situaci lze využít ještě týden navíc,
definitivní termín je tak posunut na pátek 22. dubna.

HARMONOGRAM PROJEKTU PRO ROK 2020
DO 22. DUBNA 2020
Podávání návrhů
Náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout celkovou alokovanou částku, tj. 100 000 Kč. Celková částka
musí zahrnovat jednak náklady související s projektovou případně jinou přípravou a jednak náklady
na vlastní realizaci projektu. Náplní projektu musí být konkrétní investiční nebo neinvestiční opatření,
které bude sloužit obyvatelům obce nebo přispěje ke zlepšení jejího vzhledu.
• Investiční projekt (stavební či jiná činnost, která povede k pořízení nového nebo úpravě
stávajícího movitého či nemovitého majetku obce) se může týkat pouze pozemků a majetku, jež
jsou ve vlastnictví obce a současně v její správě.
• Neinvestiční projekt (volnočasové, kulturní, sportovní a společenské aktivity) mohou být
zajišťovány přímo navrhovatelem projektu.
Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově), přístup může být
časově omezen, ale rozhodující je volný přístup každému občanu. Projekt musí být v souladu s právním
řádem České republiky, platným územním plánem obce a plánovanými aktivitami obce. Projekt musí
být realizovatelný do 12 měsíců od výběru v hlasování, v případě nutnosti získání územního nebo
stavebního právního titulu do 18 měsíců. Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 10 % celkových
investičních nákladů projektu.
Návrh na projekt může podat každý občan Břežan starší 15 let. Každý může podat i podpořit více než
jeden návrh projektu.
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Návrhy se podávají na formuláři, který naleznete v příloze zpravodaje. Nutné je vyplnit všechny
kolonky, doplnit co nejvíce informací potřebných k posouzení a připojit i přílohu s 5 podpisy občanů
starších 15 let, kteří návrh podporují. Petiční arch je také přílohou tohoto zpravodaje.
Návrh projektu je možné podat buď v listinné podobě na podatelně obecního úřadu (případně
vhozením do poštovní schránky) anebo v elektronické podobě e-mailem na adresu
starosta@panenskebrezany.cz.

DUBEN 2020
Kontrola návrhů
Přijaté návrhy posoudí z formálního hlediska vedení obce. V případě formálních nedostatků vrátí návrh
autorovi k dopracování. Autor má 7 dní na doplnění nebo úpravu svého návrhu a jeho opětovné
odevzdání. Návrhy splňující podmínky realizovatelnosti zařadí vedení obce do závěrečného hlasování.

KVĚTEN 2020
Prezentace návrhů
Návrhy splňující podmínky realizovatelnosti budou před závěrečným hlasováním zveřejněny
na webových stránkách obce, facebookové stránce obce, v obecním zpravodaji a také na obvyklých
vývěsních plochách v obci. Prezentaci všech projektů zajistí obec Panenské Břežany.
Součástí veřejné prezentace bude možnost požádat autora ze strany veřejnosti o vysvětlující komentář
či bližší upřesnění záměru. Prostřednictvím e-mailu nebo osobně zajistí obec Panenské Břežany
a odpověď autora návrhu zprostředkuje jak tazateli z řad veřejnosti, tak i všem občanům na webové
stránce participativního rozpočtu u konkrétního návrhu.

ČERVEN 2020
Hlasování
Hlasovat mohou všichni občané s trvalým pobytem v Panenských Břežanech starší 15 let. Hlasování
proběhne v předem vyhlášeném termínu, hlasovat bude možné po celý 1 týden osobně na obecním
úřadě anebo zasláním svého hlasu poštou (vhozením do schránky).
Při hlasování může občan udělit 2 kladné a 1 záporný hlas, jednomu projektu však lze přidělit
maximálně 2 hlasy. Není nutné vyčerpat oba kladné hlasy, záporný hlas lze však využít pouze
při využití obou kladných hlasů. Aby mohl být projekt zařazen mezi vítězné projekty musí získat
alespoň 30 hlasů.

ROK 2021
Realizace návrhů
Projekty budou realizovány v pořadí vzešlém z veřejného hlasování až do vyčerpání celkové alokované
částky. Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic a akcí
realizovaných obcí Panenské Břežany, která za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost.
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BEZPLATNÝ SVOZ BIOODPADU
Od pondělí 30. března 2020 byl zahájen
pravidelný svoz bioodpadu. Tak jako v minulém
roce platí, že obec bude bioodpad odvážet
zdarma za předpokladu splnění dvou podmínek:

těch, kteří 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.

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

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.

2. 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 zvednout do výše cca 1,5 m.

Na období po Velikonocích byl původně plánován
i svoz nebezpečného (18.4.) a velkoobjemového
odpadu (24. – 26.4.). V tuto chvíli jsou ale všechny
tyto hromadné svozy ze strany svozové firmy
FCC Česká republika s.r.o. až do odvolání zrušeny.
Tyto termíny se tedy s velkou pravděpodobností
neuskuteční. Pokud budou zcela zrušeny,
dojednáme nové a lze předpokládat, že se
nebudou konat dříve než v červnu letošního roku.
I přesto Vás ale žádáme, abyste do kontejnerů na
tříděný odpad a k nim, ani pochopitelně jinde po
obci, neodkládali jiné druhy odpadů, než které
tam skutečně patří.

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

Děkujeme.
Obecní úřad Panenské Břežany

PRAVIDLA POHYBU A JÍZDY V OBYTNÝCH ZÓNÁCH
Celá řada ulic v naší obci je označena dopravní
značkou „Obytná zóna“ a „Konec obytné zóny“.
Prostor ulice mezi těmito značkami je obytnou
zónou, kde se pravidla silničního provozu liší od
provozu na ostatních místních komunikacích.
Jelikož jsme za poslední rok řešili několik
nedorozumění, které se týkají provozu v obytných
zónách, není od věci připomenout základní
zákonná pravidla, která jsou zejména řidiči, ale i
chodci, povinni dodržovat, pokud projíždí
obytnou zónou:

vozidlo. A naopak chodci a hrající si děti musí
vozidlům umožnit průjezd.
• Při výjezdu z obytné zóny dává řidič
přednost všem vozidlům či organizovaným
skupinám chodců, a to i přesto, že tato
přednost není nijak zdůrazněna např.
dopravní značkou.
Nejde o nic složitého, o nic, co by bylo nemožné
splnit. Proto prosíme všechny – řidiče i chodce –
buďte k sobě ohleduplní. Vstřícnost je potřeba
na obou stranách, ale pokud se to povede, bude
se nám tu společně žít lépe.

• Nejvyšší povolená rychlost je 20 km/h.
• Chodci mohou využívat celou šíři komunikace,
na komunikaci je také dětem dovoleno si hrát.

Obecní úřad Panenské Břežany

• Stání je dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště.
• Řidiči musí umožnit chodcům bezpečný
pohyb, v případě nutnosti musí i zastavit
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