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Z obsahu
NOVÝ OBECNÍ DŮM
Architektonická soutěž o návrh na
nový obecní dům na návsi má svého
vítěze. Porota vybírala z 21 návrhů,
které byly do soutěže přihlášeny. Zda
vybrala ten správný se můžete
přesvědčit na straně 8.

OPRAVY KOMUNIKACÍ
I v letošním roce počítáme s velkými
investicemi do oprav místních
komunikací. Jaké jsou aktuální plány
se dozvíte na straně 5 a 6.

STUDIE NOVÉ MŠ
Pro případ, že bude zapotřebí zvýšit
kapacitu mateřské školy, pracujeme
na studii stavby nové mateřské školy.
Zpracovali jsme několik variant, více
se dozvíte na straně 6.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Milí sousedé,

by měl mít možnost se dozvědět, co se v jeho obci
děje. Zastavil bych se u rozpočtu obce na letošní
rok, který byl schválen na prosincovém zasedání
zastupitelstva. Téma je to sice pro většinu z Vás asi
nudné a ne moc zajímavé, ale o to více je důležité.

blíží se jarní měsíce,
na které většina z nás
už netrpělivě čeká.
Příroda se probouzí,
končí ponuré počasí,
brzké stmívání a nízké
t e p l o t y. A v ě ř m e
tomu, že už snad
končí i omezení
veškerého společenského života, se kterými se tu
potýkáme přesně dva roky.

V rozpočtu počítáme s rekordními příjmy,
nesrovnatelně vyššími než před pár lety. V plánu
jsou příjmy ve výši zhruba 25 milionů korun, jen
zhruba třetina je příjmem od státu (rozpočtové
určení daní), zbylá část jsou získané dotace a z větší
části finance, které se nám podařilo vyjednat s
investory nové výstavby za poslední dva roky. Tyto
příjmy máme zasmluvněné a očekáváme je v tomto
roce, další část nad rámec aktuálního rozpočtu je
ještě v jednání a letos bychom i v jejich případě
měli uzavřít patřičné smlouvy. Příjmem se pak
stanou zřejmě v příštím roce. Pokud už stávající
územní plán umožňuje výstavbu v obci, je naprosto
zásadní, aby obec a stávající občané nebyli novou
výstavbou omezeni, ale aby z ní naopak i něco
získali, a to nemám na mysli jen dobré sousedy, ale
například novou infrastrukturu. To se daří, a proto
jdou do obce v posledních dvou letech výrazné
investice, které začínají být vidět.

I v naší obci jsme museli už dvakrát oželet tradiční
akce, jako je dětský den, pálení čarodějnic nebo
vánoční setkání. Doufejme, že covidová vlna, která
se přehnala zemí na konci ledna, byla definitivní
tečkou, a že se s příchodem jarního počasí do obce
opět vrátí i žití, které jsme znali předtím. Podle
statistik v naší obci na covid nikdo nezemřel, to je
dobrá zpráva a negativní vzpomínky na toto období
tak budeme mít jen a pouze kvůli různým
omezením. A to nakonec není tak špatný výsledek.
Díky všem, že se nám to podařilo ve zdraví přestát.
První zkouškou, že se společenský život vrací do
normálu, bude tradiční akce Ukliďme Česko, ke
které se v obci opět připojíme. Sejdeme se v sobotu
2. dubna v 9.00 hodin před obecním úřadem,
nafasujeme rukavice a pytle a vyrazíme po obci
posbírat nepořádek, který se nám tu od minulého
úklidu v loňském roce, který probíhal distančně,
nashromáždil. Před tím, než začne bujet tráva a
obrazí všechny keře, je nepořádek nejlépe vidět,
pojďme toho využít a udělat něco málo pro krajinu
v našem bezprostředním okolí.

V době, kdy píšu tento úvodník, se Evropa otřásá v
základech. Ukrajina, suverénní stát, čelí zcela
bezprecedentní agresi ze strany Ruské federace. V
Evropě, jen několik set kilometrů od našich hranic,
zuří válka. Lidé prchají z domovů, umírají pod
palbou nepřátelských zbraní, po všech stránkách
strádají. Věřím, že každý soudný člověk se mnou
bude souhlasit, že takové jednání musíme nahlas a
jasně odsoudit a podpořit Ukrajinu v boji proti
agresorovi. Rozhodl jsem proto o uvolnění daru ve
výši 10 000 Kč na humanitární pomoc pro občany
Ukrajiny evakuované z míst bojů, kteří potřebují
přístřeší, ošetření, jídlo. Je to sice symbolická
částka, ale pokud se tyto symbolické dary po celé
republice sečtou, stanou se výraznou pomocí.

V přípravě je také pálení čarodějnic, které má na
starosti Robert Doležal. Uskuteční se tradičně 30.
dubna na Vinici. Přejme si, ať nám vyjde počasí!
Letos snad konečně také proběhne dětský den,
připravujeme ho na první červnovou sobotu.

Važme si toho, že prozatím žijeme v míru, v
bezpečné zemi, obklopeni přátelskými sousedy. Ve
světle aktuálních událostí je to po zdraví druhá
nejdůležitější věc.

V roce 2022 proběhne už 4. ročník Břežanského
filmového léta, které jako jediná společenská akce
probíhalo i přes oba covidové roky. Letos se opět
sejdeme v zámeckém parku před kaplí sv. Anny, kde
proběhnou všechny čtyři promítání. Zapište si do
kalendářů následující termíny: 17. června, 15.
července, 12. srpna a 9. září.

S přáním klidného jara
Martin Hakauf

Držíte v rukou zpravodaj, ve kterém opět najdete
celou řadu informací o tom, co se událo, co se
chystá, co se bude opravovat a podobně, není toho
málo, ale věřím, že informace jsou potřeba a každý
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VEDENÍ OBCE
Co se v obci událo na přelomu starého a nového roku?
V polovině listopadu jsme se rozloučili s
dosavadním technickým pracovníkem Martinem
Kejlou, který dohodou ukončil pracovní poměr a
patří mu poděkování za uplynulý rok spolupráce,
udělalo se hodně práce. Na pracovní místo proběhlo
během listopadu výběrové řízení, do kterého se
přihlásili celkem 3 uchazeči. Nakonec na toto místo
nastoupil pan Miroslav Brůža, který má zkušenosti
s údržbou a opravami zahradní techniky i prací na
traktoru, bude tak vítanou posilou do našeho týmu.
Obec ještě úplně detailně nezná, tak prosím mějte
trpělivost, kdyby v prvních měsících nebylo vše, jak
má. Nyní se soustředí zejména na zimní údržbu a
opravu vleku u traktoru, který je potřeba nově
vyvařit. Na jaře začne pracovat na údržbě keřů a
další zeleně, od dubna pak začne i svoz bioodpadu.

V závěru listopadu skončila platnost posouzení EIA
pro záměr výstavby Letiště Vodochody v blízkosti
naší obce. To je jistě velmi dobrá zpráva, neboť tento
posudek je stěžejní pro stavbu tohoto rozsahu a
velmi špatně se proti němu dá bránit. Investor
nepožádal o jeho prodloužení, a ostatně i sám dává
najevo, že nemá zájem o pokračování tohoto
projektu (vzhledem k situaci v letectví to ani není nic
překvapivého). Nicméně to neznamená definitivní
konec, runway je stále na místě a v zásadě v tuto
chvíli nic nebrání tento projekt znovu otevřít,
například za pár let, až bude situace v letecké
přepravě příznivější. Musíme proto zůstat maximálně
obezřetní a sledovat další kroky nového vlastníka
areálu Aera Vodochody. Aktuálně je zde jeho velká
snaha o vybudování sjezdu z dálnice do areálu, to
může indikovat snahy např. o v ybudování
obrovského logistického centra, ani to není záměr,
který by byl v našem - už tak zasaženém okolí žádoucí, nehledě na to, že přilehlé letiště může
dokonce posloužit i cargo přepravě v budoucích
letech. Boj proti letišti se tak dostává do další fáze,
klidnější, která však může znamenat jen klid před
bouří. Bohužel i iniciativa SLV (STOP Letišti
Vodochody), která se před lety vytvořila a spojila síly
okolních obcí proti letišti, považuje současný stav za
vítězství a převažuje názor, že je možné tuto
spolupráci ukončit, neboť již není potřeba. To je
podle mě chyba, bez toho, aniž bychom měli silné
právní záruky majitele areálu, že letiště nevznikne
(napadá mě např. určitá forma zástavy pozemků pod
letištěm a podobně), není možné konstatovat, že je
vyhráno a přestat se o celou věc zajímat. Pokud tento
názor převáží, obec by podle mě měla postupovat
samostatně a velmi pečlivě vše sledovat (i když to
bude bez zázemí, finančních prostředků či právního
servisu iniciativy SLV složitější).

V průběhu roku jsme informovali, že připravujeme
výběrové řízení na nového provozovatele vodovodu
a kanalizace. Důvodem byla téměř 20 let stará
smlouva, nespokojenost s opravami a správou
majetku a také snaha o zlevnění vodného a
stočného pro občany v rámci konkurenčního
souboje. Bohužel jsme v rámci přípravy této
soutěže narazili na jinou, o něco novější, smlouvu s
VaK Zápy, která této společnosti umožňuje
provozovat vodovod a kanalizaci v naší obci až do
roku 2024. Ač jsou takové smlouvy, které navíc
obsahují automatické prodlužování závazků, pro
obec nevýhodné, naši předchůdci v čele obce je
uzavírali a nám nezbývá než tyto závazky ze smluv
vyplývající respektovat. Smlouvu nelze vypovědět,
budeme se tedy maximálně snažit o to, aby služby
společnosti VaK Zápy byly na úrovni a ve prospěch
obce, a aby správa vodovodu a kanalizace byla
bezproblémová. Nového provozovatele bude moci
obec vybírat až v průběhu roku 2024.
V listopadu jsme konečně získali povolení od
silničního úřadu k instalaci závory na polní cestu
do Předboje. Vyslyšeli jsme stížnosti řady lidí, že na
cestu vjíždějí auta, zjistili jsme tam i několik
černých skládek a další nepořádek. Úřad i policie
nám po půlročním správním řízení, ve kterém jsme
museli dokladovat mnoho skutečností, vyhověly a
rozhodnutí je již pravomocné. Během jara dojde k
instalaci závory, ještě přemýšlíme nad vhodným
typem, aby byl dobře zachován pěší průchod přes
tuto závoru.

Na první adventní neděli jsme za velké účasti lidí
nejen z obce, ale i okolí (ve většině okolních obcí
totiž bylo slavnostní zahájení adventu zrušeno z
důvodu covidových restrikcí, my jsme odvahu našli a
ukázali, že to i s platnými omezeními jde uskutečnit)
rozsvítili vánoční strom na Ovčíně a společně
přivítali advent v naší obci. I přes aktuální
covidovou situaci jsme se rozhodli tuto akci nerušit a
za dodržení všech opatření ji uspořádat, myslím, že
nejen děti, ale i dospělí se na tento večer těšili a užili
si ho. Velké poděkování patří dětem z dětské skupiny,
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mateřské a základní školy a jejich pedagogům za
pěkně připravený program, pěveckému sboru Tutti
Cantate za vystoupení a také všem dalším, kteří se
podíleli na přípravách celého dne.

základní cíle, kterých chce obce dosáhnout (v
oblasti rozvoje, infrastruktury, kvality života či
bezpečnosti), a cesty, jak těchto cílů dosáhnout.
V rámci Svazku obcí Pode Vsí, kterého jsme
součástí spolu s dalšími obcemi v okolí, probíhají
od počátku roku 2022 další kroky, které by měly
vyústit ve stavbu nové svazkové školy v Odoleně
Vodě, která bude k dispozici i dětem z naší obce.
Pozemek pro školu již svazek vlastní od roku 2020 (i
naše obec jeho část vlastní), nyní je v běhu
architektonická soutěž, která by měla přinést
vítězný návrh nové školy. V dalších fázích dojde k
přípravě projektové dokumentace a k získání
stavebního povolení, souběžně se svazek snaží
zajistit financování ze státního rozpočtu předpokládané náklady na stavbu jsou zhruba 700
milionů korun. Část nákladů bude pochopitelně
hradit v rámci spoluúčasti samotný svazek, všechny
náklady jsou mezi členy rozděleny poměrně podle
předpokladu počtu dětí, které by měly školu
navštěvovat z každé konkrétní obce.
Ve spolupráci s městem Odolena Voda a obcí Veliká
Ves jsme v lednu zadali oponentní posouzení
d o k u m e n t a c e n a M Ú K O d o l e n a Vo d a
(mimoúrovňová křižovatka - sjezd z dálnice D8 u
Dolínku). Po investorovi jsme požadovali prověření
zatížení tranzitní dopravou v jednotlivých obcích
(u nás zejména komunikace z Baště a Předboje přes
náves směrem do Dolínku). Tento posudek nyní
oponují experti z ČVUT v Praze, na osobní schůzce
jsme projednávali dílčí výsledky. Závěr modelových
výpočtů je prozatím takový, že by stavbou MÚK
nemělo dojít k razantnímu nárustu dopravy v naší
obci. Situaci nicméně dále vyhodnocujeme,
soustředit se chceme také na prvky bezpečnosti
provozu, které bychom po investorovi rozhodně
požadovali (měření rychlosti, semafory, technická
opatření ke snížení rychlosti a podobně). Má-li obcí
projíždět byť i o jedno auto více, které bude mířit na
dálniční sjezd, musí být tento průjezd zcela
bezpečný a nesmí jakkoliv negativně ovlivnit život
v naší obci, pohyb chodců apod.

Dne 15. prosince proběhlo poslední veřejné
zasedání zastupitelstva obce v tomto roce.
Hlavním bodem bylo schválení rozpočtu na rok
2022, který je navrhován jako přebytkový s příjmy
přes 25 milionů korun (kromě daňových příjmů z
RUD počítáme zejména s příspěvky od investorů,
které máme již zasmluvněné) a výdaji ve výši kolem
21 milionů korun (hlavní výdaje budou na investice
- oprava komunikací, příprava projektové
dokumentace na obecní dům nebo na mateřskou
školku). V návaznosti na nově přijatou odpadovou
legislativu zastupitelstvo vydalo dvě obecně
závazné v yhlášky týkající se odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo schválilo také Plán
rozvoje obce na roky 2022 - 2026, který shrnuje

Martin Hakauf, starosta obce
Mikuláš Végh, místostarosta obce
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Opravy komunikací v roce 2022 (a 2023)
Ač mělo být již hotovo s koncem minulého roku,
bohužel stavební práce na rekonstrukci ulic U
Obory/K Dálnici stále pokračují. Bohužel stavba
nebyla dokončena v plánovaném termínu, a to kvůli
potížím s dodávkami materiálu, ale i nedobrým
hydrogeologickým poměrům při zakládání zdi a
kvůli některým nevhodným organizačním krokům
zhotovitele. Všechny potíže oddálily finální
dokončení stavby a asfaltování se tak bohužel musí
odložit na jaro 2022 (během zimy nefungují
obalovny a ani klimatické podmínky neumožňují
pokládku asfaltu). S firmou jsme se proto domluvili,
že bude na její náklady položen provizorní
asfaltový povrch, aby se po ulici dalo normálně

prací bude také odstranění zvýšené křižovatky ulic
Hlavní/Na Pískách/Akátová a oprava a snížení
příčného prahu na ulici Hlavní před školou.

chodit a jezdit, aby bylo možné provádět zimní
údržbu a podobně. Během března se firma na
stavbu vrátí a práce dokončí. Provizorní asfalt bude
odstraněn a silnice bude finálně vyasfaltována.
Dokončení prací bude záležet na počasí, očekáváme
ho předběžně na přelom dubna a května.

Aktuálně probíhá stavební řízení na opravu ulice Ke
Křížku včetně nové dešťové kanalizace a stavby
chodníku od křižovatky Hlavní/Ke Křížku ke
křižovatce Hlavní/U Obory, čímž vznikne bezpečné
pěší propojení horní a dolní části obce, součástí
budou také dva osvětlené přechody pro chodce.
Získání povolení očekáváme během jara, pakliže to
obecní rozpočet unese, máme v plánu tuto stavbu
provést ještě letos, neboť stav ulice Ke Křížku je
také kritický.

V letošním roce proběhne oprava ulic Za Školou a
zbylé části ulice U Obory. Tuto opravu provede
firma Šlehofer, která podala nejvýhodnější nabídku
v rámci výběrového řízení, a to ve výši cca 3,6
milionu korun bez DPH. Stavební práce budou
probíhat od začátku léta a dokončeny by měly být
do listopadu 2022. Pokud vše půjde, jak má, bude
vlastní stavební činnost mnohem kratší, jedná se o
v ýměnu povrchu, bez zásahů do stávající
konstrukce (pouze v místech, která nevyhoví
dynamickým zkouškám), nebude se budovat ani
dešťová kanalizace, ta v obou úsecích již je, dojde
tak pouze k její revizi a vyčištění. Součástí těchto

V běhu je také získávání všech vyjádření a povolení
na chodník v ulici Baštecká, tam jsme v drobném
zpoždění, které bylo způsobeno covidovou situací
na úřadech, kdy se déle čekalo na jejich vyjádření.
Navíc na chodníky (resp. prvky bezpečnosti chodců)
by měla být v druhé polovině roku vypsána dotační
výzva, kterou bychom chtěli zkusit využít, proto se
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jeho realizace letos nestihne a předpokládáme, že
by se chodník mohl budovat na jaře 2023.

významná pozornost a že garantujeme opravu
alespoň jedné komunikace ročně. V opravách
postupujeme systémově tak, že opravujeme
komunikace od těch nejhorších po ty, jejichž stav je
o něco lepší (ale přesto vyžaduje opravu) a také tak,
aby opravované úseky na sebe navazovaly a tvořily
logické celky (to je podstatné i pro další údržbu a
opravy těchto úseků v budoucnosti). Cílem je, aby
během následujících cca 3 let měly všechny dosud
štěrkové místní komunikace nový asfaltový povrch
(v pořadí bude Vilová, Široká, zbývající část ulice Ke
Křížku, Na Plácku, Za Dálnicí, K Dolínku). Poté je
možné začít s opravami již zpevněných
komunikací, které se asfaltovaly někdy před 30 lety
a jejichž povrchy již začínají být na konci životnosti
(Akátová, Na Pískách, K Dálnici).

Od letošního března projektant pracuje na další
projektové dokumentaci, tentokrát se jedná o
opravu ulic Lomená, K Háji a Jirovcová, všechny tři
jsou v naprosto havarijním stavu. Letos
předpokládáme získání všech povolení a oprava by
měla proběhnout v roce 2023. Takový je náš plán,
bude záležet na tom, zda získáme důvěru v
letošních volbách a budeme moci pokračovat v
započaté práci. V opačném případě může mít někdo
jiný jiné plány, a proto je to v tuto chvíli jen naše
přání, aby opravy pokračovaly i v roce 2023, ale
přesné termíny bez znalosti výsledku voleb
garantovat nemůžeme.
Jak můžete vidět, plníme maximálně náš slib, že
opravám místních komunikací bude věnována

Martin Hakauf

Studie nové budovy mateřské školy
Abychom předešli problémům s dostatečnou
kapacitou předškolního vzdělávání v naší obci,
zajistili jsme studii nové mateřské školy, která by
v případě potřeby byla postavena v areálu školy.

dokumentace k provedení stavby za situace, kdy
se stavba školky bude jevit jako aktuální.
Pravidelně proto sledujeme demografickou
křivku, sledujeme počty nově přistěhovaných
občanů tak, abychom byli schopni včas reagovat a
kapacity v předškolním vzdělávání zajistit. V
případě, že by šlo o nárůst dětí pouze dočasný, je
stále ve hře i mobilní řešení v podobě modulární
školky, kterou je možno dočasně umístit do
prostor zahrady a jejím prostřednictvím překonat
dočasnou zvýšenou poptávku po umístění dětí ve
školce.

V rámci několika předložených studií od různých
autorů jsme vyloučili přístavbu stávající budovy,
která by nepřiměřeně zastínila učebny ve
stávající budově a také přilehlý rodinný dům
sousedů. Jako nevhodný se také jeví návrh na
přízemní budovu, která by znamenala příliš velké
zastavění školní zahrady. Jako nejlepší byl proto
vybrán návrh na budovu o dvou nadzemních
podlažích pro 2 třídy MŠ pro dohromady 48 dětí,
dále sociální zařízení a kabinet pro pedagogy.
Návrh bude dopracován ve dvou variantách
střech (s valbovou střechou je vyobrazen na
titulní stránce zpravodaje), šikmá střecha navíc
umožňuje osazení fotovoltaiky, což se případně
může hodit v rámci hledání dotačních možností.
Oba návrhy jsou půdorysně stejné a i rozvržení
místností je shodné.
V případě stavby nové školky by došlo ke zrušení
třídy MŠ ve stávající budově školy, na jejímž
místě by došlo k rozšíření kuchyně a také jídelny,
která by obsloužila jak školu (i po rozšíření o 5.
třídu, na které již máme stavební povolení a
hledáme finanční možnosti, abychom ho mohli
realizovat), tak i školku po rozšíření. Projekt
zatím zůstává ve fázi studie, nicméně jsme
připraveni jej otevřít a dopracovat do projektové
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VRT PRAHA-DRÁŽĎANY
Aktuální informace o přípravě VRT
V listopadu do naší obce zavítala delegace senátorů
z Podvýboru pro dopravu a energetiku Senátu
Parlamentu ČR. Pozvali jsme je ve spolupráci se
Sdružením obcí a spolků Koridor D8, abychom
přímo na místě - v ulici Na Pískách - diskutovali o
problémech s hlukem a emisemi z dálnice D8 a
potížích, které mohou nastat výstavbou
vysokorychlostní železnice v katastru obce.
Schůzky se zúčastnili také zástupci Středočeského
kraje a Správy železnic. Deklarovali jsme, že po
státu požadujeme nejprve řešit problémy s dálnicí
D8, a poté jsme ochotni zahájit jednání nad
realizací VRT, zejména o výškovém vedení trati a
také o kompenzačních opatřeních proti hluku,
emisím a vibracím. Plánovanou trasu jsme
senátorům představili přímo na místě, u silnice na
Předboj, kterou má VRT podle plánů přetínat. Na
setkání v terénu pak odpoledne navázalo jednání v
obci Mnetěš, kterého se kromě senátorů zúčastnili
také starostové dalších obcí na trase budoucí VRT,

zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva
životního prostředí a krajských úřadů
Středočeského a Ústeckého kraje.
Naše aktivita společně s okolními obcemi v regionu
neklesá, naopak, snažíme se jednat se všemi
relevantními státními subjekty a v yjednat
maximum možného, aby nás stavba a provoz VRT v
budoucnu obtěžovaly co nejméně. Stejně tak
chceme po 30 letech vyřešit hluk z provozu dálnice
D8, který stát odmítal doposud řešit. Aktuálně byli
zástupci obcí pozváni ministrem dopravy Martinem
Kupkou na společné jednání v otázce přípravy VRT
a také postupu při přípravě krajinného plánu,
kterým budeme prosazovat naše požadavky a
podmínky pro tuto stavbu a související opatření ke
zmírnění dopadů provozu nejen VRT, ale i dálnice
D8. Jednání na ministerstvu dopravy se zúčastním,
výsledky budou k dispozici v dalším čísle
zpravodaje.
Martin Hakauf
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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
V polovině prosince se na obecním úřadě sešla
porota architektonické soutěže na nový obecní dům
na návsi. Do soutěže se přihlásilo celkem 21
návrhů, to je nadprůměrný počet, architekty naše
zadání evidentně zaujalo. Bylo rozhodně z čeho
vybírat, o to složitější ale výběr nakonec byl.
Některé návrhy byly až příliš moderní a
extravagantní, jiné zase špatně pracovaly s
vnitřním prostorem, další byly neúměrně nákladné
na stavbu. Porota o všech návrzích diskutovala a
hlasovala více než 8 hodin a až po 17. hodině
večerní byl znám vítěz. Všech pět porotců se
jednohlasně shodlo na pořadí prvních tří oceněných
návrhů. Rozhodnutí poroty nakonec potvrdilo i
zastupitelstvo obce:

arch. akad. arch. Petr Průša, Ing. arch. Ondřej
Brych)
Zároveň bylo zahájeno jednací řízení bez
uveřejnění, na jehož základě dochází k jednání s
autorským týmem, který se umístil na prvním místě
a se kterým dojde k dojednání smlouvy o dílo. Toto
architektonické studio bude následně zpracovávat
projektovou dokumentaci a zajistí stavební
povolení na nový obecní dům (očekáváme, že se tak
stane na konci roku 2022). Na vedení obce bude
ležet tíha toho, aby získalo dostatek finančních
prostředků, aby bylo možné obecní dům v
následujících letech postavit a konečně ho využít
pro setkávání u piva, sport nebo kulturu.
Na počátku února proběhla na obecním úřadě
vernisáž výstavy všech soutěžních návrhů, kde
autorské týmy představily návrhy umístěné na
prvních třech místech a reagovaly na doplňující
otázky veřejnosti. Výstava byla poté přístupná celý
týden, každý tak měl možnost posoudit, zda porota
vybrala správně a že skutečně zvítězil ten nejlepší
návrh. Kdo výstavu nestihl, najde všechny doručené
návrhy v kompletní prezentaci na webu soutěže
https://panenskebrezany.cityupgrade.cz/.

• 1. cena - Aoc architekti s.r.o.

(autorský tým: Ondřej Císler, Josef Choc, Filip
Rašek, Barbora Lopraisová)

• 2. cena - Ing. arch. Přemysl Jurák
• 3. cena - inu architekti s.r.o.

(autorský tým: Ing Robert Hu, Ing. arch. Zuzana
Kováčíková, Ing. arch. Eva Ježdíková, Ing. arch.
Václav Václavíček)

• odměna - mh architects atelier s.r.o.

(autorský tým: Ing. arch. Michaela Horáková, Ing.
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AKTUALITY
Nové multifunkční hřiště v obci
Aktuálně pracujeme na novém multifunkčním
hřišti, které nahradí současnou asfaltovou plochu v
ulici Zahradní. Na konci prosince jsme dostali první
návrh, nad kterým jsme se sešli i se sportovci,
kterým patří poděkování, neboť se podíleli nejen na

zadání, ale v této fázi i na připomínkách, aby hřiště
bylo přesně podle představ těch, kteří ho budou
využívat. Shodli se, že maximálně vyhovuje jejich
představám. Hřiště bude nalajnováno na malou
kopanou, florbal, tenis, nohejbal, volejbal a
streetball. Povrch bude z tartanu. Na hřišti bude
instalováno umělé osvětlení a bude ho tak možné
používat i po setmění, což se hodí zejména v
zimních měsících. Vedení přípojky jsme domluvili s
ČEZ Distribucí, která již zahájila práce na připojení
nového odběrného místa. Součástí bude také
plocha pro pétanque a rekonstrukce okolí (chodník,
lavičky). Protože je současná herní plocha černou
stavbou, nejprve musí být hřiště povoleno (územní
řízení proběhne během jara) a pokud vše půjde
hladce, očekáváme realizaci v letních měsících roku
2022.
Martin Hakauf

Novinky z obecní knihovny
Na počátku roku proběhla v knihovně obvyklá
výměna knih v rámci spolupráce s Knihovnou
města Mladá Boleslav. Náš knihovní fond je tak
obohacen o celou řadu nových knížek, ať už
dětských, romantické beletrie, detektivek či
románové tvorby. Neváhejte a přijďte si vypůjčit
nové knížky pro čtení na jarním vzduchu.

knihovna otevřena jednou za 14 dnů, vždy v
pondělí v lichém týdnu od 16.30 do 18.30
hodin. Samozřejmě je možné se vždy se mnou
domluvit a není problém knihovnu otevřít i v jiné
dny podle Vaší potřeby.
Eva Kondelíková

V rámci optimalizace provozu knihovny dochází
od února k úpravě otevírací doby. Nově bude

Sousedská skupina na Facebooku
Pro ty, kteří se pohybují na sociálních sítích a na
internetu obecně, může přijít vhod uzavřená
skupina na Facebooku, která se týká naší obce a
byla založena pro sousedskou komunikaci. Lze zde
najít různé informace o tom, co se v obci děje,
nálezy ztracených mazlíčků či věcí, nabídky
nepotřebných věcí z domácnosti anebo tipy na
zajímavé akce v obci i v okolí. Můžete se tu ptát na
cokoliv, co Vás zajímá nebo se sousedy sdílet
aktuality z obce či jen okomentovat, co se zrovna

děje. Skupina má název Panenské Břežany a lze jí
najít na odkazu: https://www.facebook.com/
groups/366595678334371 a přidat se do ní
kliknutím na Přidat se ke skupině.
Aktuální informace z dění v obci najdete kromě
dalších kanálů také na oficiální facebookové
stránce obce na odkazu: https://
www.facebook.com/panenskebrezany. Dejte
stránce To se mi líbí nebo Sledovat a o nic
aktuálního nepřijdete.
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AKTUALITY
Kontrola stavu stromů na návsi
obrázek) lze konstatovat, že i tyto stromy jsou v
pořádku. Stav jiných dvou jírovců ovšem byl
vyhodnocen jako nevyhovující, ohrožující zdraví,
život a majetek a bylo doporučeno jejich pokácení.
Nejvíce poškozený strom, již odumírající, byl již
odstraněn, druhý bude pokácen v průběhu března.
Během vegetačního období bude u většiny jírovců
proveden zdravotní řez, zejména aby se odlehčilo
jejich těžiště směrem od komunikace, u jednoho
bude proveden převaz záchytných lan, které jsou v
koruně instalovány.

Na počátku nového roku jsme obdrželi znalecký
posudek o provozní bezpečnosti dřevin v prostoru
návsi. Stromy byly v závěru minulého roku
prověřeny znalcem. Toto prověření jsme zadali na
základě pádu jednoho z jírovců loni v létě, a
vzhledem k tomu, že na návsi je čilý pohyb chodců
a provoz aut, je žádoucí, aby zde nedošlo k dalšímu
samovolnému pádu stromu. Výsledkem je, že
většina stromů na návsi je aktuálně bezpečná,
nehrozí jejich pád a jejich zdravotní stav je
uspokojivý. Dva stromy s nejasným stavem byly
prověřeny také tomografem, podle výsledků (viz

Obecní úřad Panenské Břežany

Zámecký vodovod ze Šeple
V průběhu roku 2021 probíhala intenzivní jednání s
majitelem Dolního zámku panem Josefem Outlým,
který spolu se zámkem získal i historický vodovod
ze Šeple, vybudováný na počátku 20. století pro
zásobování zámku pitnou vodou. Pátrali jsme
předtím i v archivech a na vodoprávním úřadě,
abychom ověřili, jak a kde přesně byl vodovod
vybudován a co vše bude třeba udělat k jeho
zprovoznění, mnoho informací se ale nedochovalo.
S panem Outlým jsme se nakonec domluvili, že
vodovod obci daruje, za což mu patří velké
poděkování.

voda pro zalévání a podobně. Mou vizí do dalšího
volebního období je vybudovat v obci malý rybník,
který v obci chybí, přestože tu v minulosti bylo
rybníků hned několik. A právě pro jeho napájení se
vodní zdroj jeví jako ideální příležitost. Pokud se
podaří získat pozemek pro výstavbu vodní nádrže,
bude se s vodovodem počítat jako s hlavním
přítokem.
Martin Hakauf

Vodovod, který vede z velké části pod obecními
pozemky, je pro obec zajímavý zejména pro jeho
napájecí zdroj, který produkuje kvalitní vodu a je
dostatečně vydatný (byla provedena čerpací
zkouška). Do budoucna tak může sloužit jako
záložní zdroj v případě sucha a taky jako technická
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Tvoříme Břežany společně!
Po covidové pauze jsme se rozhodli opět spustit už
třetí ročník participativního rozpočtu pro rok 2022,
a to s vyhrazenou částkou 100 000 Kč pro vaše
návrhy. Připomínáme základní harmonogram, vše
ostatní je k dispozici na webových stránkách obce
www.panenskebrezany.cz/obec/participativnirozpocet.

schránky) anebo v elektronické podobě e-mailem
na adresu starosta@panenskebrezany.cz.
DUBEN 2022
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.

HARMONOGRAM PRO ROK 2022
DO 15. DUBNA 2022
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.

KVĚTEN 2022
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.

• 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) může být
zajišťován přímo navrhovatelem projektu.

ČERVEN 2022
Hlasování

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.

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.

Návrh na projekt může podat každý občan Břežan
starší 15 let. Každý může podat i podpořit více než
jeden návrh projektu. Návrhy se podávají na
formuláři, který naleznete na webu obce nebo je k
vyzvednutí na podatelně úřadu. Návrh projektu je
možné podat buď v listinné podobě na podatelně
obecního úřadu (případně vhozením do poštovní

ROK 2023
Realizace návrhů
Projekty budou realizovány v pořadí vzešlém z
veřejného hlasování až do vyčerpání celkové
alokované částky.
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ODPADY
Harmonogram svozu odpadů v roce 2022 a odvoz bioodpadu
Tak jako v minulém roce platí, že i letos obec bude
odvážet zdarma bioodpad, a to v níže uvedeném
termínu a za předpokladu splnění dvou podmínek:
1. odpadu bude přiměřené množství (pro velké
objemy obec nabízí zpoplatněný svoz, a to
kterýkoliv den po domluvě);
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.
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 kontejnerů, které jsou po celý rok
umístěny v ulici Akátová a v ulici Ke Kovárně.
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 restriktivnímu opatření,
spočívající ve zpoplatnění záboru veřejného
prostranství. Chtěli bychom všechny ještě jednou
vyzvat, aby službu odvozu bioodpadu nezneužívali,
a aby ji využívali primárně ti občané, 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.

SAMOSPRÁVA
Usnesení zastupitelstva obce
Dne 15.12.2021 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany:

jako pozemek parc. č. 453/7 o výměře 82 m²; část
pozemku parc. č. 169/18, označeného
geometrickým plánem jako pozemek parc. č.
169/19 o výměře 281 m²; část pozemku parc. č.
173/1, označeného geometrickým plánem jako
pozemek parc. č. 173/3 o výměře 34 m²; část
pozemku parc. č. 446/1, označeného
geometrickým plánem jako pozemek parc. č.
446/4 o výměře 22 m²; a část pozemku parc. č.
445/1, označeného geometrickým plánem jako
pozemek parc. č. 445/4 o výměře 15 m²; vše v k.
ú. Panenské Břežany a vše zapsáno na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahavýchod, z majetku obce Panenské Břežany
kupujícímu paní D. M., a to za celkovou kupní
cenu ve výši 44 140 Kč, s tím, že veškeré náklady
spojené s prodejem, včetně nákladů na pořízení
odhadního posudku, hradí kupující;

• I. schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Panenské Břežany

na rok 2022 jako vyrovnaný s celkovými výnosy
ve výši 7 754 000 Kč a s celkovými náklady ve
výši 7 754 000 Kč, přičemž závaznými ukazateli
rozpočtu je výše provozního a investičního
příspěvku, II. schválilo střednědobý výhled
rozpočtu ZŠ a MŠ Panenské Břežany na roky
2023-2024;

• I. schválilo rozpočet obce na rok 2022 a to jako

přebytkový s celkovými příjmy ve výši 25 935 831
Kč a s celkovými výdaji ve výši 21 563 356 Kč,
přičemž závaznými ukazateli rozpočtu jsou
paragrafy, II. schválilo střednědobý výhled
rozpočtu obce na roky 2023-2024;

• vydalo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021,
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství;

• schválilo bezúplatné nabytí vodovodu ze Šeple,

• vydalo obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021,

jak je specifikován v návrhu darovací smlouvy v
příloze 1 tohoto usnesení, z majetku spol. AREA
BŘEŽANY s.r.o., IČ 080 55 131, se sídlem
Chotovická 1788/10, 182 00 Praha 8, zastoupená
Ing. Josefem Outlým, jednatelem, do majetku
obce Panenské Břežany;

o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci;

• schválilo podání žádosti o dotaci na projekt

„Obnova místních komunikací v ulicích Za
Školou a U Obory, Panenské Břežany“ na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci
programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok
2022. Žádost bude podána do dotačního titulu
117D8210A Podpora obnov y místních
komunikací v rámci podprogramu 117D8210 –
Podpora obnovy a rozvoje venkova;

• schválilo Plán rozvoje obce Panenské Břežany na
roky 2022-2026;

• udělilo výjimku z opatření obecné povahy č.

2/2018, územní opatření o stavební uzávěře, pro
stavební záměr „Skladový areál Klíčany přístavba administrativní budovy“ dle projektové
dokumentace ve stupni studie vypracované Ing.
Martinem Janečkem, 11/2021;

• schválilo prodej části pozemku p. č. 54/26 v k. ú.
Panenské Břežany, označené GP pro rozdělení
pozemku č. 786-735/2021 jako pozemek p. č.
54/69 o výměře 212 m², zapsaného na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahavýchod, z majetku obce Panenské Břežany
kupujícímu spol. AREA BŘEŽANY s.r.o., IČ
08055131, se sídlem Chotovická 1788/10, 182 00
Praha 8, zastoupené jednatelem Ing. Josefem
Outlým, a to za celkovou kupní cenu ve výši 360
400 Kč, s tím, že veškeré náklady spojené s
prodejem, včetně nákladů na pořízení odhadního
posudku, hradí kupující;

• I. schválilo záměr zřídit věcné břemeno na

pozemcích parc. č. 126/14, 103/3 a 103/119 v k. ú.
Panenské Břežany; II. schválilo umístění stavby
zařízení distribuční soustavy na pozemku
uvedeném v odst. I.; III. schválilo uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č.
IV-12-6027740/VB/01 mezi obcí Panenské
Břežany a společností ČEZ Distribuce a. s.;

• zvolilo členem finančního výboru pana MUDr.
Ladislava Fialu a paní Alenu Navrátilovou.

Dne 17.1.2022 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany:

• schválilo prodej části pozemku parc. č. 453/1,
označeného geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 744-41/2021 vyhotoveným Ing.
Janem Frankem (dále jen „geometrický plán“)

• I. vzalo na vědomí Zápis z hodnotícího zasedání
poroty architektonicko-urbanistické veřejné
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jednofázové projektové soutěže o návrh na
„Obecní dům Panenské Břežany“, II. schválilo
rozhodnutí poroty o vyřazeném návrhu č. 3 v
pořadí listinného podání návrhu, III. schválilo
rozhodnutí poroty o vítězném návrhu č. 21 v
pořadí listinného podání návrhu, IV. schválilo
rozhodnutí poroty o návrhu, který se umístil na
2. místě - návrh č. 4 v pořadí listinného podání
návrhu, V. schválilo rozhodnutí poroty o návrhu,
který se umístil na 3. místě - návrh č. 17 v pořadí
listinného podání návrhu, VI. schválilo
rozhodnutí poroty o návrhu, který získá odměnu
- návrh č. 20 v pořadí listinného podání návrhu;

názvem „Obnova místních komunikací v ulicích
Za Školou a U Obory, Panenské Břežany“ a v
souladu se závěry hodnotící komise, o výběru
nejvýhodnější nabídky předložené účastníkem,
který se v hodnocení umístil na prvním místě, tj.:
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., 27146324, se
sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5, s
nabídkovou cenou 3 634 420,81 Kč bez DPH;

• schválilo uzavření Smlouvy o dílo na projekční

práce na akci „Rekonstrukce ulic Lomená, K Háji
a Jirovcová“ mezi obcí Panenské Břežany a
panem Karlem Štruplem, IČO: 87289831, se
sídlem Révová 3577, 276 01 Mělník, za celkovou
smluvní cenu 498 000 Kč včetně DPH;

• I. schválilo uzavření Dodatku č. 3 k Plánovací

smlouvě, uzavřené dne 20. 1. 2020 mezi obcí
Panenské Břežany a Ing. J. N. a spol. DOMY A
PARCELY 21 s. r. o., se sídlem Husova 438/2, 400
07 Ústí nad Labem, II. schválilo uzavření Dodatku
č. 4 k Plánovací smlouvě, uzavřené dne 20. 1.
2020 mezi obcí Panenské Břežany a Ing. J. N., a
spol. DOMY A PARCELY 21 s. r. o., se sídlem
Husova 438/2, 400 07 Ústí nad Labem, III.
schválilo uzavření Dodatku č. 5 k Plánovací
smlouvě, uzavřené dne 20. 1. 2020 mezi obcí
Panenské Břežany a Ing. J. N. a spol. DOMY A
PARCELY 21 s. r. o., se sídlem Husova 438/2, 400
07 Ústí nad Labem.

• schválilo Smlouvu o územním rozvoji mezi obcí

Panenské Břežany a společností Orkla Foods
Česko a Slovensko a. s., IČO: 14803691, se sídlem
Mělnická 133, 277 32 Byšice, zastoupenou Ing.
Josefem Šuberem, členem představenstva;

• schválilo Pravidla participativního rozpočtu obce
Panenské Břežany pro rok 2022;

• schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
IV-12-6027740/VB/01;

• udělilo výjimku z opatření obecné povahy č.
2/2018, územní opatření o stavební uzávěře, pro
stavební záměr „D8 Rozšíření odpočívky Klíčany
v p r a v o“ d l e p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e
vypracované společností Sagasta, s. r. o., 09/2021.

Dne 24.2.2022 Zastupitelstvo obce Panenské
Břežany:

• rozhodlo v souladu s výsledky posouzení a

hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu na stavební práce pod

Věra Dobrevová

Činnost městské policie v obci
Dne 3.11. 2021 řešila hlídka MP 2x porušení
obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 Sb., o
odpadech. K porušení došlo odložením
velkoobjemového odpadu do nádoby na tříděný
komunální odpad.

Dne 11.1 2022 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Maximální
povolenou rychlost v obci nepřekročil žádný z
řidičů.

Dne 26.11. 2021 proběhla v obci dopravní akce
zaměřená především na kontrolu rychlosti
motorových vozidel jedoucích v obci. Maximální
povolenou rychlost v obci nepřekročil žádný z
řidičů.

Dne 21.1. 2022 zaznamenala hlídka 1x přestupek
ohledně stání vozidla na chodníku v rozporu s §
53 odst. 2) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích.
Dne 24.1. 2022 proběhla v ZŠ Panenské Břežany
preventivně výchovná přednáška od strážníkapreventisty v programu MŠMT.

Dne 10.12. 2021 řešila hlídka MP 1x porušení
obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 Sb., o
odpadech. K porušení došlo odložením
velkoobjemového odpadu v místě na tříděný
komunální odpad.

Městská policie Odolena Voda
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