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OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pfiezleticích. Náklad 400 kusÛ.

VA·E DOTAZY, P¤IPOMÍNKY âI POCHVALY P¤EDÁVEJTE,
PROSÍM AË UÎ V PÍSEMNÉ âI ELEKTRONICKÉ PODOBù DO SCHRÁNKY OÚ!

ZDARMA

� POCHVALA panu BroÏovi a panu âernému za
úklid a zplan˘rování okolí ulice V Podskalí a za zasázení
dvou krásn˘ch vzrostlej‰ích stromkÛ na koncovém cípu
dûtského hfii‰tû!  Foto stromÛ

� POCHVALA panu Hloupému za vyklízení nepo-
fiádku v okolí cesty do Ctûnic a za upravení povrchu ctû-
nické cesty.

� Podûkování v‰em obãanÛm Pfiezletic, ktefií vyklidi-
li a upravili obecní pozemky pfied sv˘mi domy.

� Podûkování uÏivatelÛm „zahrádek“, Ïe skuteãnû pl-
ní svÛj slib a zaãali vyfiezávat kfioví pod ovocn˘mi stromy
na ctûnické cestû a ãistit svahy od nepofiádku. Jen aby se
hned nena‰li chytráci, ktefií tam opût vyhodí své odpadky.

Zatím je rubrika prázdná... beze jmen... fotografií...
Pfiesto malé varování:

Staãilo si od podzimu nûkolikrát projít celou obec a utvofiit si tak jednoznaãn˘
pfiehled o tom, kdo se jak stará o svÛj pozemek ãi dokonce pouÏívá jako odkla-
di‰tû pozemek obecní.

„Hfií‰níci a nepofiádníci“ (jen ti nejvût‰í-zatím) byli ústnû poÏádáni o nápravu,
nûkomu to staãilo, pro nûkoho je i písemné upozornûní jen cár papíru. Chtûli by-
chom upozornit, Ïe obec na základû platného Zákona o obcích má skuteãné pra-
vomoce k tomu, aby zahájila proti tûm, ktefií „naru‰ují vzhled obce“, fiízení pro
zjednání definitivní nápravy prohfie‰ku.

Je to pofiád dokola. Spousta lidí si plete svoji zahradu se skládkou v‰eho nepo-
tfiebného, co by se v‰ak v budoucnu mohlo hodit. Pfiece to nevyhodí! A tak vedle
starého náfiadí se vr‰í hromady sutû, nûkde je dokonce odloÏen nákladní vÛz .

V sobotu 14.  m4. byl pfiistaven kontejner na kompostovateln˘ odpad, celé do-
poledne byl k dispozici na pravideln˘ch stanovi‰tích. Pfiesto nûkdo z ulice U Ba-
Ïantnice dokázel celé odpoledne vyváÏet do pfiíkopu pfiímo proti této ulici neuvû-
fiitelné mnoÏství koleãek s hlínou, vãetnû drnÛ z trávníku. Je to bezohlednost,
schválnost nebo lidská...

A co teprve majitelé „psích miláãkÛ“. Je velk˘ problém mít po ruce vÏdy k dis-
pozici sáãek a po pejskovi hromádku uklidit? Asi je. Velké  pfiekvapení je, Ïe se
pejskovi vÛbec chce, Ïe. Bylo by hezké mít v‰ude ko‰e na psí exkrementy, jenÏe
pofiízení jednoho vyjde okolo 3000 Kã a musí se platit pravidelné vyváÏení vãetnû
doplÀování sáãkÛ. Nemáme jako obec pfied sebou dÛleÏitûj‰í vûci a ty, s jejichÏ fie-
‰ením mÛÏe pomoci kaÏd˘ majitel psa, si vzít jako na‰í pomoc hezké obci?

Mraãna prachu, která jsou za kaÏd˘m rychle
projíÏdûjícím autem – to není moc ohleduplné k oby-
vatelÛm domÛ podél místních komunikací.

Lhostejnost a nezájem o problémy obce,
ov‰em jen do té doby, neÏ se jedná o vlastní peníze.
Nemohu nereagovat na souãasné problémy pfii v˘-
stavbû VaK a následné finanãní spoluúãasti na kaÏdou
pfiípojku. Celá ãasová posloupnost této investiãní akce
je peãlivû zdokumentována a uloÏena na OÚ – zápisy
z jednání zastupitelstva obce, smlouvy,… V‰e bylo
vÏdy volnû k nahlédnutí, informace, dle zákona o po-
skytování informací, k dispozici tamtéÏ. Tak proã se
najednou fie‰í problémy, které mûly obãany zajímat uÏ
pfied nûjak˘m tím rokem? V souãasné dobû uÏ neÏijeme (zaplaÈ
pánbÛh!) v dobû rozvinutého socialismu, kdy mûli v‰ichni v‰ech-
no buì zadarmo a nebo se to ukradlo (pod heslem „kdo nekra-
de, okrádá rodinu), ale v‰ichni ãekali na to, kdo jim co dá a kdo
se o nû postará. Hlavnû kdyÏ nemusím hnout prstem. Ale ono to
tak, jak dokazují dûjiny, fungovat nemÛÏe, je to pouze utopie.
A kdo se neptá, ten se nic nedozví, o to víc v‰ak vykfiikuje.

Nikdo není neomyln˘ a v‰ichni dûláme chyby (pfiípadnû fie‰í-
me problémy a zmûny, které v prÛbûhu stavby VaK vyplynuly
a nûkdy jsou to zmûny zásadní a ne právû pfiíjemné), ale pofiád
je to pouze na nás, jak se ke v‰emu postavíme. MÛÏeme za ro-
hem, v hospodû nebo kdekoliv jinde nadávat, ale mÛÏete si
s ãist˘m svûdomím fiíct, Ïe vy jste pro vyfie‰ení problému udû-
lali opravdu v‰echno?!

Naivní pfiedstava, Ïe va‰e úãast na budování VaK je ta, Ïe pou-
ze otoãíte nov˘m kohoutkem a poteãe kvalitní voda, a obec za vás
v‰e zafiídí a pfiinese na zlatém tácu aÏ pod nos… A pak v Pfiezle-
ticích budou v‰ichni Ïít ‰Èastnû aÏ do smrti. A zazvonil zvonec
a pohádky je konec.

CO NÁS PÁLÍ…

!
P¤ÍRODA V P¤EZLETICÍCH A OKOLÍ

VáÏení spoluobãané, v jarním ãísle na‰eho Obecního zpra-
vodaje bychom rádi otevfieli téma o Na‰em Ïivotním prostfie-
dí. Slovo na‰em bylo zvoleno v velk˘m „“N“, protoÏe vy-
jadfiuje prostfiedí ve kterém Ïijeme a pokud nás nic, nebo ni-
kdo neotráví, budeme se snaÏit Ïít co nejdéle. Nedílnou ãás-
tí Ïivotního prostfiedí je v‰e Ïivé kolem nás, které pÛsobí na
nás a mi na nûj. Právû na jafie, kdy se probouzí pfiíroda, je
ideální zaãít o Na‰í pfiírodû pfiem˘‰let.

Na‰ím cílem je zpracování pfiehledu o rostlinn˘ch a Ïivo-
ãi‰n˘ch druzích, které se vyskytují v na‰em okolí, a do kte-
rého mÛÏe pfiispût kaÏd˘, jemuÏ není lhostejné prostfiedí, ve
kterém Ïije. Po nûkolika letech pozorování byl i na na‰em ka-
tastru zji‰tûn docela slu‰n˘ poãet ptaãích druhÛ,jejichÏ kom-
pletní seznam bude na www- stránkách obce.

Velice zajímavé bylo pozorování dvou jedincÛ LedÀáãka
fiíãního, ktefií se posilÀovali rybkami pfii podzimním tahu na
poÏární nádrÏi u hasiãské zbrojnice.

Dal‰ím zámûrem je zpracování pfiehledu v˘skytu obojÏi-
velníkÛ a plazÛ, ktefií sv˘m v˘skytem zcela bezpeãnû vypo-
vídají o stavu Ïivotního prostfiedí. Právû tyto skupiny jsou v
na‰em prostfiedí ohroÏeny nejvíce.

Pfielom dubna a kvûtna je pro rozmnoÏování obojÏivelníkÛ
zásadní, putují ze sv˘ch zimovi‰È k vodním plochám za úãe-
lem páfiení a kladení vajíãek.Îáby kladou vajíãka podle dru-
hu buì ve shlucích nebo provazcích kolem vodních rostlin,
spadan˘ch vûtví a fias. Proto je v tomto období nevhodné od-
straÀovat z vody plovoucí „neãistoty“ a tím niãit v˘vojová
stádia zákonem chránûn˘ch ÏivoãichÛ. Jako pfiíklad poslouÏí
radikální úbytek chránûn˘ch druhÛ Ïab/Ropuchy obecné, ve-
lice vzácné Ropuchy zelené /a dal‰ích obojÏivelníkÛ v po-
Ïární nádrÏi pfii jejím intenzivním vyuÏívání pro chov ryb. 

Jistû zazní i nesouhlasné hlasy s otevíráním diskuze o „Na-
‰í pfiírodû a Ïivotním prostfiedí“, kdyÏ má obec momentálnû
jiné priority / kanalizace, silnice/, ale mÛÏe se stát, Ïe aÏ bu-
de v‰echno zakopáno a vyasfaltováno, nebude co zachraÀo-
vat. RP a Lâ

POKÁRÁNÍPOCHVÁLENÍ
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VáÏená paní starostko, váÏené zastupitel-
stvo obce Pfiezletice! Po úspûchu stfielce z na-
‰eho klubu Petra Dvofiáka, kter˘ se stal „Mist-
rem republiky v sezonû roku 2005 v disciplí-
nû „Vzduchová pu‰ka 40 ran ve stoje“ v kate-
gorii dorostenci star‰í a dal‰ích stfielcÛ na‰eho
oddílu ·tûpána Suntycha a Jifiího Bindera, kte-
fií se umístili na druhém respektive ‰estém
místû, pokraãovali stfielci na‰eho malého oddí-
lu v dal‰ích v˘born˘ch v˘sledcích ve stfielbû
ze vzduchové pu‰ky i ve stfielbû z maloráÏky,
kdyÏ na Mistrovství republiky pro rok 2005
v disciplínû LM60 v kategorii juniofii se ná‰
Petr Dvofiák, aã vûkem je‰tû dorostenec, pro-
bojoval do finále, kde obsadil hezké 6. místo.

Ocenûním práce na‰ich trenérÛ a s pfiihlédnu-
tím na v˘sledky v celé minulé sezónû 2005, byl
ná‰ klub osloven státním trenérem panem Petrem
KÛrkou, zda-li by závodník na‰eho klubu Petr
Dvofiák nepfiestoupil do Rapidu PlzeÀ. Klub i Pe-
tr souhlasili a na Mistrovství âR pro rok 2006 ve
stfielbû ze vzduchov˘ch zbraní jiÏ stfiílel Petr
v barvách Rapidu PlzeÀ a obsadil 12. místo.

Podzimní Mistrovství âeské republiky
2006 ve stfielbû z maloráÏky bylo pro ná‰
klub, co se t˘ká v˘sledkÛ, velmi úspû‰né
a ná‰ klub SSK Pfiezletice byl hodnocen jako
nejlep‰í ze Stfiedoãeského kraje. V kategorii
muÏi v disciplínû LM60 vleÏe skonãil ná‰
stfielec Jifií Novák na vynikajícím 2. místû,
kdyÏ porazil v‰echny pfiítomné reprezentanty

a jen b˘val˘ olympionik Beãváfi ho porazil ve
finále o 0,7 bodÛ. Ve stejné disciplínû, ale
v kategorii juniofii, se stal mistrem âeské re-
publiky ná‰ odchovanec Petr Dvofiák. V troj-
polohovém závodû 3x40 ran v kategorii juni-
ofii v˘bornû zastfiílel také stfielec na‰eho klubu
Jifií Binder a obsadil velmi pûkné 3. místo.

V leto‰ní sezonû 2007 ve stfielbû ze vzdu-
chové pu‰ky navázali stfielci na‰eho klubu sv˘-
mi v˘born˘mi v˘sledky na loÀskou úspû‰nou
maloráÏkovou sezónu. Mistrem âR ve stfielbû
ze vzduchové pu‰ky v disciplínû VzPu 60 v ka-
tegorii juniofii se stal závodník na‰eho klubu
Jirka BINDER v˘sledkem 589 bodÛ. Na 6.
místû se umístil Petr Dvofiák (pÛvodem také
z Pfiezletic) v˘sledkem 583 bodÛ. Díky v˘bor-
n˘m v˘sledkÛm v prÛbûhu celé sezony byl ná‰
Jirka BINDER vyslán Stfieleck˘m svazem na
svûtové stfielecké závody do Mnichova a vy-
stfiílel si tam osobní rekord v˘konem 592 bodÛ,
coÏ staãilo na finále. Jirka v prvních velk˘ch
závodech nezklamal a umístil se na 8. místû,
coÏ mu zajistilo úãast na Mistrovství Evropy,
které se konalo v bfieznu ve Francii, kde ná‰
Jirka Binder také nezklamal a v˘sledkem 585
bodÛ se umístil na pûkném 16. místû. TéÏ byl
ãlenem reprezentaãního druÏstva âR, které ob-
sadilo 3. místo a tím získalo bronzovou meda-
ili. Leto‰ní povedenou vzduchovkovou sezonu
zakonãil Jirka Binder po návratu z Mistrovství
Evropy vítûzstvím ve Stfiedoãeském poháru

2007 ve stfielbû ze vzduchov˘ch zbraní v kate-
gorii muÏi, juniofii a 3. místem v soutûÏi „O po-
hár prezidenta âSS“ pûkn˘m v˘konem 588 bo-
dÛ, kdy mu první místo uteklo o povûstn˘ vlá-
sek, a to aÏ na druhou poloÏku.

Dal‰í velk˘ úspûch na‰eho klubu je ten, Ïe
Jirka Binder i Petr Dvofiák byli zafiazeni pro
rok 2007 do reprezentace âR ve stfielbû z ku-
lov˘ch zbraní v kategorii JUNIO¤I.

Dále se musím zmínit o tom, Ïe nám do-
rÛstají dal‰í mladí stfielci. Tyto mladé stfiel-
ce trénuje (fiíká, Ïe naposled) pan Jifií No-
vák. Nûktefií z nich se jiÏ letos zúãastnili
mistrovství âR. Velmi nadûjnû se jeví Kris-
t˘na Slavatová a svÛj standart odvádí Mi-
chal Ondra (oba star‰í dorost). V mlad‰ím
dorostu a star‰ích Ïácích se pravidelnû zú-
ãastÀuje soutûÏí dal‰ích osm mlad˘ch stfiel-
cÛ, ktefií se peãlivû pfiipravují na svoji bu-
doucí kariéru a reprezentaci na‰eho klubu.
Pokud budou tito mladí stfielci poctivû tré-
novat, potom bude jméno SSK Pfiezletice
nadále figurovat ve v˘sledkov˘ch listinách
republikov˘ch soutûÏí na pfiedních místech.

Tûchto v˘sledkÛ by na‰i stfielci nemohli
v Ïádném pfiípadû dosáhnout bez tréninkÛ.
Jsme proto vdûãni a dûkujeme obecnímu
zastupitelstvu za moÏnost vyuÏívat sál
obecního úfiadu 2x t˘dnû k tréninkÛm ze
vzduchov˘ch zbraní na‰ich mlad˘ch stfiel-
cÛ. S pozdravem SSK Pfiezletice

NESPALUJTE doma odpad
Podle zákona o odpadech (ã.185/2001 Sb.)

a zákona o ovzdu‰í (ã.86/2002 Sb.) je pálení
odpadu v domácnostech zakázáno. Navíc ze
zákona o ochranû ovzdu‰í vypl˘vá, Ïe nesmí
docházet k obtûÏování obyvatel obce zápa-
chem a nadmûrnû hust˘m koufiem. Na zá-
kladû zákona o odpadech jsou obãané povinni
se fiídit dle systému likvidace odpadu stanove-
ného obcí a podle zákona o ovzdu‰í jsou obãa-
né povinni jako palivo pro ohni‰tû, grily a kr-
by pouÏívat pouze dfievûné uhlí, ãisté dfievo,
plynné palivo ãi jiné, pfiedepsané v˘robcem.

Víte, Ïe pfii spalování odpadÛ v kamnech
(t˘ká se i nekvalitního uhlí a ‰patnû vyschlé-
ho dfieva) mÛÏe vznikat mnohem více nebez-
peãn˘ch a toxick˘ch ‰kodlivin neÏ v prÛmûr-
né spalovnû? Hlavní pfiíãiny jsou dvû:

� teploty, pfii kter˘ch hofiení probí-
há, jsou nízké

� palivo je nedokonale okysliãováno
V˘sledkem je nedokonalé hofiení, pfii

kterém se uvolÀuje do ovzdu‰í mnoÏství
nebezpeãn˘ch látek – viz tabulka. Po-
‰kozeni jsou nejen sami „paliãi“s celou
svou rodinu, ale i jejich nejbliÏ‰í okolí.
Na jedy ve vzduchu jsou nejcitlivûj‰í
malé dûti, tûhotné Ïeny, star‰í lidé a li-
dé trpící chronick˘m astmatick˘m ãi ji-
n˘m respiraãním onemocnûním.

Jistû sami víte, Ïe v zimû není moÏ-
né pofiádnû vyvûtrat, aniÏ byste si do
pokoje nepustili „smrádeãek“ z nûãího
komína. Zejména pfii inverzním poãasí
(kdy je na horách krásnû teplo a slu-
neãno a údolí se dusí v mlze) nemÛÏe

b˘t dostateãnû promíchán vzduch, zÛstávají
v‰echny nebezpeãné látky tzv. „pod pokliãkou“
inverze. A Ïe takov˘ch dnÛ v roce máme!!

Zkusme se zamyslet na tím, Ïe vzduch
v na‰em okolí d˘cháme pfiece v‰ichni stejnû
a je jen na nás, abychom vzájemnou ohledu-
plností a dobr˘mi mezilidsk˘mi vztahy pfii-
spûli kaÏd˘ svou mûrou pro vybudování
a hlavnû uchování zdravého Ïivotního pro-
stfiedí pro nás v‰echny. Ohleduplnost roz-
hodnû není slabost, ale pfiednost!

Je to jen obyãejn˘ prach?
Na lidsk˘ organismus nepÛsobí pouze „je-

dy“, které d˘cháme díky nekvalitnímu spalo-
vání odpadÛ, ale v ãím dál vût‰í mífie prach.
Obyãejn˘ prach, kter˘ je v‰ude okolo nás.
Ten má bohuÏel tu vlastnost, Ïe na sebe do-

káÏe navázat ve‰keré karcinogenní látky,
které jsou volnû rozpt˘lené ve vzduchu
a s kaÏd˘m na‰ím nadechnutím si ve‰keré
v˘‰e uvedené „jedy“ ukládáme ve vût‰í ãi
men‰í koncentraci do plic. 

Díky opatfiením na sniÏování emisí v auto-
mobilové dopravû (katalyzátory) a v prÛmy-
slov˘ch podnicích (filtry na odsifiování), coÏ
bylo prioritou pfii ochranû ovzdu‰í v minul˘ch
letech, se tak v‰udypfiítomn˘ prach nyní dostá-
vá na pfiední místo mezi prvky, které pÛsobí
negativnû na zdraví v‰ech lidí.A pomÛÏeme-li
mu svou vlastní bezohledností tím, Ïe bude sa-
mi aktivnû pfiispívat ke zvy‰ování pra‰nosti-
rychlá jízda ulicemi Pfiezletic, jejichÏ povrchy
jsou z velmi pra‰n˘ch materiálÛ, stane se prach
zabijákem ãíslo jedna. L.â.

Spalování Do ovzdu‰í se uvolÀuje Dopad na lidsk˘ organismus

tiskoviny ãpavek, fenoly, kyanidy, fosgen po‰kození jater, bolest hlavy
oxid uhelnat˘, tûÏké kovy podráÏdûní hor. cest d˘chacích

tetrapack Polyaromatické uhlovodíky z dehtu rakovinotvorn˘ úãinek

zbytky jídel dioxiny, furany zpÛsobují v˘vojové vady, hormonální
a imunitní poruchy, neplodnost

plasty ftaláty hromadí se v tûle, hor‰í neÏ PCB
PET karcinogenní

PVC kyselina chlorovodíková, vinylchlorid otrava organismu
plynn˘ chlór, styren syntetické jedy

dfievotfiíska polychlorované bifenyly (PCB) rakovinotvorné látky
star˘ nábytek formaldehyd krevní abnormality

CHRA≈ME SVÉ ZDRAVÍ

ÚâAST ST¤ELCÒ NA·EHO KLUBU NA VRCHOLN¯CH ZÁVODECH
(MâR A MEZINÁRODNÍ ZÁVODY) SEZONù 2006/2007

Je to to nejcennûj‰í, co máme
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Co se nám podafiilo:
I. Od zaãátku února pro obec Pfiezletice

funguje po‰ta ve Vinofii. AÏ na pár ma-
l˘ch zádrhelÛ v prvním t˘dnu zazname-
náváme pouze pozitivní reakce, proto
doufáme, Ïe Vám tato sluÏba je a bude
ku prospûchu.

II. Zaãátkem dubna byl dokonãen chodník
do Vinofie, a to vãetnû doasfaltování
zb˘vající, nezpevnûné ãásti mezi ulice-
mi U BaÏantnice a Pod Hájem. Chodník
je skuteãnû velmi kvalitnû zhotoven,
coÏ hned po jeho dokonãení otestoval
„ãerven˘ automobil“, kter˘ boural do
dfievûného plotu za chodníkem. Obrub-
níky i povrch vydrÏely, bohuÏel rychlou
jízdu nepfieÏil jeden strom a dva jsou
dost po‰kozené. Náprava je v fie‰ení.
Poslední, chybûjící ãást chodníku je, jak
uÏ jsme Vás informovali, záleÏitostí vi-
nofiské radnice, která na se této vûci in-
tenzivnû vûnuje.

III. Obec zakoupila multikáru, která bude
slouÏit pro potfieby obce. Vám nabízíme
moÏnost jejího pronájmu. Ceník a provoz-
ní podmínky uvádíme zde, najdete je i na
webov˘ch stránkách obce: www.prezleti-
ce.cz, pfiípadnû na obecním úfiadû.

IV. Zastupitelstvo obce pfiijalo nûkolik no-
v˘ch obecních vyhlá‰ek, které chceme
v dohledné dobû formou Zpravodaje
pfiedstavit. V souãasnosti jsou opût k na-
hlédnutí na webov˘ch stránkách ãi
v úfiedních hodinách na obecním úfiadû. 

V. V dubnu zamûstnanci obecního
úfiadu postavili plot u dûtského hfii‰tû
vedle hasiãské nádrÏe. Plot by mûl
ochránit hrající si dûti pfied náhl˘m
vybûhnutím na silnici.

âemu se vûnujeme v souãasnosti:
V. Na základû v˘sledkÛ ankety, kterou jsme

v obci uspofiádali v únoru, jsme zahájili
jednání se zástupci praÏského Magistrátu
o moÏnosti pfiipojení k Hlavnímu mûs-
tu Praze. Jsme na zaãátku a celá záleÏi-
tost je velmi sloÏitá a zdlouhavá. První
jednání dopadla pozitivnû, budeme Vás
prÛbûÏnû informovat. 

V˘sledky ankety, která byla uzavfiena 1. 3. 2007:
Bylo rozesláno 647 anketních lístkÛ
vráceno 377 vyplnûn˘ch lístkÛ
pro zahájení jednání 323 
proti 47
neví 7

VI. Budujeme autobusovou zastávku na
znamení „U rybníka“ na Cukrovarské
ulici. Ve‰kerá potfiebná povolení a vy-
jádfiení jsme jiÏ získali a bûhem tohoto
ãervna zastávka zaãne fungovat.

VII. Zaãali jsme se více vûnovat pofiádku
v obci. ¤ada na‰ich obãanÛ i firem se
bohuÏel chová tak, Ïe to ostatní obtûÏu-
je a tak se snaÏíme dûlat v‰e pro to,
abychom takovéto chování na‰ich spo-
luobãanÛ minimalizovali. Více o tomto
tématu v rubrice Zprávy z komisí – Ïi-
votní prostfiedí.

VIII. Ve spolupráci s vinofiskou radnicí se
snaÏíme o vyfie‰ení problému s hroma-
dûním vody v prostoru mezi ulicí
Hru‰ková a Vinofisk˘m lesem.

IX. Jak uÏ jsem Vám psala, v obci probíhá
a do konce jara by mûlo b˘t dokonãeno
profiezání stromÛ, pfiípadnû pokácení
stromÛ, které jsou v havarijním stavu.

X. Zaãali jsme budovat pfieloÏku de‰Èové
kanalizace okolo vodní nádrÏe, která
by mûla napomoci vyfie‰it problémy
s vodou v ulici V Podskalí a zamezit vy-
pou‰tûní odpadních vod do vodní nádrÏe.

Problémy, které Vás
trápí a které nebudeme
schopni v dohledné
dobû fie‰it a proã:
XI. Dopravní inspektorát a ná-

slednû odbor dopravy na
Mûstském úfiadû Brand˘s
nad Labem zamítly na‰i
Ïádost o umístûní doprav-
ních znaãek s maximál-
nû povolenou rychlostí
40 Km/h v celé na‰í obci.
Závûr ze v‰ech jednání je ta-
kov˘, Ïe zklidnûní dopra-
vy v obci lze dosáhnout
pouze namontováním zpo-
malovaãÛ v nûkter˘ch úsecích. Vzhle-
dem ke stavbû vodovodu a kanalizace
a vzhledem ke stavu vozovek v obci,
k tomuto opatfiení nemÛÏeme v souãas-
nosti pfiisotupit. Pevnû doufáme a sna-
Ïíme se udûlat v‰e pro to, aby do‰lo
bûhem roku 2008 k celkové rekon-
strukci státních silnic, které procházejí
na‰í obcí, vãetnû uveden˘ch zpomalo-
vaãÛ a plánovan˘ch pfiechodÛ. 

XII. Vzhledem k tomu, Ïe se v rámci Strate-
gického plánu rozvoje obce chystá
i celkové pfiebudování informaãního
systému v Pfiezleticích (souãasn˘ ne-
dostateãn˘ poãet nástûnek a malá plo-
cha na nástûnkách stávajících), rádi by-
chom obãany informovali o plánova-
ném vyuÏití souãasn˘ch nástûnek. Pro-
toÏe je stále více a více informací pfii
v˘stavbû VaK, zápisy ze zasedání ZO
budou pouze na Úfiední desce vedle OÚ
a na webov˘ch stránkách, zatímco
ostatní nástûnky v Pfiezleticích budou
vyuÏívány pouze pro aktuální infor-
mace. Kdykoliv se mûní jízdní fiády au-
tobusÛ 302 a 386, byly tyto k dispozici
zdarma na OÚ ãi v obchodû. BohuÏel
v‰ak ãasto konãily vyhozené rovnou na
prostranství pfied OÚ. Kdo bude mít pfii
pfií‰tí zmûnû jízdního fiádu o tento jízd-
ní fiád zájem, bude zdarma k dispozici
na webov˘ch stránkách obce, na OÚ
pouze za poplatek.

Ing. Veronika Vrecionová

SLOVO STAROSTKY
VáÏení spoluobãané. 
JiÏ podruhé v tomto roce bych
Vás ráda informovala o dûní v na-
‰í obci. Jistû Vás v‰echny nejvíce
zajímá v‰e okolo v˘stavby vodovo-
du a kanalizace, a proto se této
problematice budu vûnovat nejví-
ce. Nejdfiíve mi v‰ak dovolte zmí-
nit alespoÀ nûkteré jiné problémy,
kter˘m jsme se v uplynul˘ch mûsí-
cích vûnovali a vûnujeme.

Provozní podmínky
vyuÏívání obecního
vozidla (multikáry).
SluÏbu je potfieba pfiedem dohodnout
na obecním úfiadû. Vozidlo bude
vÏdy fiídit odpovûdn˘ zamûstnanec
obecního úfiadu.

CENÍK:
1 hodina stání/vykládka,
nakládka ............................ 220 Kã
(cenu je moÏno rozpoãítat na men‰í ãasové úseky)

1 km ......................................13 Kã
(pfiipoãítávají se i kilometry ujeté na/z místa urãení)

1 hodina dal‰í pomocné síly 100 Kã



Kam s va‰ím odpadem?
� VyuÏitelné sloÏky odpadu
Smûsn˘ odpad patfií do popelnic (zakoupe-

ná známka pro vyváÏení firmou ASA na OÚ)
ãi do plastov˘ch pytlÛ firmy ASA (zakoupe-
n˘ch tamtéÏ).

Tfiídûn˘ odpad – papír, plasty, sklo a Te-
trapack obaly od nápojÛ patfií do barevnû od-
li‰en˘ch kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad, které
jsou na tfiech místech v Pfiezleticích (Horní
náves, Zahradní a Topolová ul.)

� Nebezpeãn˘ odpad
Tento odpad je 2x do roka shromaÏìován

na Horní návsi bûhem jarního a podzimního
úklidu obce a následnû odvezen mobilní sbûr-
nou nebezpeãného odpadu. Tímto odpadem
jsou zbytky rozpou‰tûdel, fotochemikálie,
pesticidy, chemicky zneãi‰tûné obaly, záfiiv-
ky, teplomûry, v˘bojky, upotfiebené motorové
a pfievodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel,
spotfiební pouÏit˘ potravináfisk˘ olej(smaÏení,
fritování); dále olovûné akumulátory a mono-
ãlánky (tyto lze bezplatnû odevzdat v nákup-
ních centrech, ale i v Normû ve Vinofii). Ak-
ce je hrazena z rozpoãtu obce Pfiezletice.

Máte-li odpad v jin˘ termín, informaci o je-
ho moÏné likvidaci poskytne Komise Ïivotní-
ho prostfiedí v Pfiezleticích, likvidace je v‰ak
provedena na va‰e náklady. Proto bude jistû
pro vás lep‰í odpad situovat na jaro a podzim.

� Pro‰lé léky, obaly od lékÛ
Pro‰lé léky odebírají bezplatnû v‰echny lé-

kárny.
� Autovraky
KaÏd˘, kdo se zbavuje autovraku, je povi-

nen tento pfiedat pouze osobám, které jsou
provozovateli schválen˘ch zafiízení k vyuÏí-
vání, odstraÀování a sbûru ãi v˘kupu autovra-
kÛ (viz Zlaté stránky, internet, info na OÚ).
Tuto likvidaci si hradí obãan sám.

� Objemn˘ odpad
Dvakrát do roka pfii jarní a podzimní úkli-

dové akci je na Horní návsi pfiistaven kontej-
ner pro: kusy nábytku, matrace, pneumatiky,
obaly vût‰ích rozmûrÛ koberce, tabulové sklo,
vany, atd. Tato akce je plnû hrazena z rozpo-
ãtu obce Pfiezletice. 

Potfiebujete-li odstranit odpad v jin˘ ter-
mín, info o objednání kontejneru bude na OÚ
ãi webov˘ch stránkách Pfiezletic – likvidaci si
hradí obãan sám.

� Stavební odpad
Tímto odpadem je napfi. beton, cihly, ta‰ky

a keramické v˘robky, asfaltové smûsi, zemina
a kamení, izolaãní materiál, atd. Jeho likvida-
ci si zaji‰Èuje obãan sám na své náklady. Info
o moÏnosti objednání kontejnerÛ na OÚ ãi
webov˘ch stránkách obce.

� Kompostovateln˘ odpad
KaÏd˘ podle sv˘ch moÏností kompostuje

na svém pozemku ãi zahrádce. Není-li to do-
stateãné, OÚ Pfiezletice zajistil pravideln˘
sbûr kompostovatelného odpadu – info na ná-
stûnkách, Zpravodaji, OÚ a webov˘ch strán-
kách obce. Tento sbûr je opût plnû hrazen
z rozpoãtu obce Pfiezletice.

� Nekompostovateln˘ zahradní odpad
Pfii jarním a podzimním úklidu jsou na vy-

bran˘ch místech k dispozici kontejnery (po-
fiezané stromky, profiezané vûtve, pokácené
kefie, atd) – info o jejich umístûní je vÏdy
pfied akcí na nástûnkách, webov˘ch strán-
kách a na OÚ. Akce je téÏ hrazena z rozpo-
ãtu obce Pfiezletice.

Dojde-li k nutnosti zlikvidovat objemné vût-
ve mimo v˘‰e uvedené termíny, je moÏné si
najmout obecní vÛz Multicare s obsluhou na
odvoz vûtví, ãi si objednat kontejner. Toto si
opût hradí obãan sám. Ceníky prací a kontakty
jsou téÏ k dispozici na OÚ (u pracovníka OÚ
pana J. Malého) a webov˘ch stránkách obce.

� PouÏité v˘robky podléhající tzv. zpût-
nému odbûru

PouÏité v˘robky, jako jsou domácí spotfie-
biãe (televize, praãky, ledniãky, mixéry, rádia
apod., elektrické akumulátory, galvanické
ãlánky a baterie, v˘bojky, záfiivky, pneumati-
ky nebo motorové oleje, lze bezplatnû ode-
vzdat u pfiíslu‰ného prodejce ãi pfii jarním
a podzimním úklidu obce – viz odstavec Ne-
bezpeãn˘ odpad.

� Praktické rady
Pomoc pfii likvidaci va‰eho odpadu posky-

tuje Obecní úfiad Pfiezletice na OÚ ãi webo-
v˘ch stránkách – kontakty na objednávky
kontejnerÛ na stavební odpad, velkoobjemov˘
i odpad ze zelenû. L.â.

Zdroj informací: Stfiedoãesk˘ kraj „Má to
smysl, tfiiìte odpad“, www.stredoceska-
kampan.cz
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Ze v‰ech stran sly‰ím, Ïe se v Pfie-
zleticích nic nedûje a kdyÏ se dûje,
pfiijde na Dûtsk˘ karneval stûÏí 20
dûtí, na Hudebnû-literární veãer 18
obãanÛ. Snad jen zájezd Do Skanze-
nu v Pfierovû byl nav‰tíven uspokoji-
vû jak o Vánocích, tak i po Veliko-
nocích (pokud ov‰em úãast 22 lidí
povaÏujeme za uspokojivou).

Májové slavnosti pro tento rok úplnû vy-
pou‰tíme ze svého programu vzhledem k po-
kraãujícím v˘kopÛm kanalizace a vody.
V souãasné dobû není k dispozici Ïádn˘ pro-
stor pro tuto akci. 

Na Májovou zábavu Vás zvu v sobotu 26.
kvûtna od 20,00 do Klubu Obecního domu.

V Ïádném pfiípadû nepfiijdou zkrátka na‰e
dûti. Pro nû chystáme jiÏ tradiãní Dûtsk˘
den a to v sobotu 2. ãervna. 

29. ãervna – konec
‰kolního roku - start
na prázdniny a my
chystáme pro na‰e
‰koláky hezké odpo-
ledne s pfiekvapením.

Na sobotu 1. záfií
pfiipravujeme pro dûti
Louãení s prázdni-
nami se zajímav˘m
programem.

Za Kulturní komisi
pfieji v‰em na‰im ob-
ãanÛm pûkné léto
a hezkou dovolenou.

O.H.

Co dûlat, kdyÏ...
Objevili jste nûkde ãernou skládku?

Ohlaste ji na OÚ ãi komisi ÎP Pfiezletice.
Kontakty na úfiední desce ãi webov˘ch
stránkách obce.

Vidíte nûkoho ukládat odpad mimo mís-
to k tomu urãené? MÛÏete pfiímo volat Po-
licii âR, oznámit na Obecním úfiadû nebo
Mûstském úfiadû Brand˘s n/Labem-Stará
Boleslav, odbor Ïivotního prostfiedí, odpa-
dového hospodáfiství - tel: 326 909 138

Lze volat i âeskou inspekci Ïivotní-
ho prostfiedí, oddûlení odpadového hos-
podáfiství- tel. 266 79 33 40.

Zapi‰te si SPZ, barvu a typ vozidla, ãas,
datum, popfiípadû druh odpadu. Ideální je
svûdek události ãi fotodokumentace.

PLÁN KOMPLETNÍ LIKVIDACE
ODPADÒ V P¤EZLETICÍCH

KDE JSOU obyvatelé Pfiezletic, kdyÏ právû pro nû pofiádáme kulturní akce?
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Stavba vodovodu v obci Pfiezletice
byla zahájena za finanãní
spoluúãasti Stfiedoãeského
krajského úfiadu, kter˘ poskytl
dotaci ve v˘‰í 1.500.000 Kã.

Tato nároãná stavba velmi obtûÏuje a kom-
plikuje provoz a ve‰keré dûní v obci, ale co je
hlavní, znamená pro v‰echny velikou finanã-
ní zátûÏ. Moc v‰em dûkujeme za trpûlivost
a ochotu se k celé akci pfiipojit a moc prosí-
me, vydrÏte. Jedinû tak v‰e dotáhneme do
zdárného konce.

Vzhledem k tomu, Ïe vzniká a jistû i nadá-
le bude vznikat fiada dotazÛ, nejasností a pro-
blémÛ, chtûla bych se pokusit Vám vysvûtlit
alespoÀ nûkteré nejãastûj‰í. ZároveÀ zdÛraz-
Àuji, Ïe budu popisovat pouze skuteãnosti,
které je moÏno doloÏit zápisy ze zastupitel-
stev, územním plánem obce, smlouvami, sta-
r˘mi Zpravodaji atd, tak, jak jsem se se v‰e-
mi skuteãnostmi, od nástupu do své funkce,
seznamovala.

Typ kanalizace, v˘bûrové fiízení, zpÛsob
a zaji‰tûní financování, v‰e jiÏ bylo rozhod-
nuto a zaji‰tûno v minul˘ch volebních obdo-
bích. V‰e dobré i v‰e ‰patné bylo nastaveno
dfiíve, my uÏ pouze nastoupili do rozjetého
vlaku. Jsme ve svém jednání zavázáni existu-
jícím územním plánem, usneseními minul˘ch
zastupitelstev a existujícími smlouvami. V‰e
toto bylo a je vefiejné a v úfiedních hodinách
k dispozici k nahlédnutí na obecním úfiadû.

1. proã a kdy byla vybrána
tlaková kanalizace

Diskuse o typu kanalizace, která je vhodná
pro na‰i obec probíhaly jiÏ od listopadu 2001.
O typu kanalizace se zastupitelstvo obce ten-
krát rozhodovalo na základû fiady odborn˘ch
studií (jsou k dispozici k nahlédnutí na obecní
úfiadû) a ceny, která je aÏ pûtkrát vût‰í neÏ ce-
na kanalizace tlakové – to znamená, Ïe pro na-
‰i obec by to bylo pfiíli‰ velké finanãní zatíÏe-
ní. Velmi podstatn˘m kritériem pfii v˘bûru pak
bylo to, Ïe z technického hlediska lze v sou-
ãasnû zastavûném území, vybudovat gravitaã-
ní kanalizaci pouze na 1/3 –  tohoto území. 

2. finanãní zaji‰tûní akce
(rozpoãet, dotace, vlastní zdroje)

Rozpoãet vodovodu: 14.279.731 Kã
Rozpoãet kanalizace: 35.573.394 Kã
Dotace: smlouvou se Stfiedoãesk˘m krajem

ze dne 10. 10. 2006 na vodovod: 1.500.000
Kã, rozhodnutím Ministerstva zemûdûlství ze
dne 24. 11. 2006 na vodovod: 9.048.000 Kã,
rozhodnutím Ministerstva zemûdûlství ze dne
21. 11. 2006 na kanalizaci: 12.418.000 Kã. 

V dubnu 2007 jsme Krajsk˘ úfiad opakova-
nû poÏádali o dotaci ve v˘‰i 5.000.000 Kã.
Zbylou ãást rozpoãtu musí obec pokr˘t vlast-
ními zdroji.

Jednotlivé pfiípojky si budou obãané hradit
sami. Obec pfiispívá v‰em tím, Ïe uhradí ãást
pfiípojky od hlavního fiadu k hranici Va‰eho
pozemku.

3. dotaãní podmínky 
¤ada dotazÛ ohlednû na‰í organizace práce

a zaji‰tûní celé akce se t˘ká nûkter˘ch postupÛ,
které musíme volit, abychom dodrÏeli dotaãní

podmínky. VÏdy je pfiesnû urãeno, finanãnû
i termínovû, kdy a jakou ãást financí z dotace
musíme pouÏít na urãit˘ fiad. V podstatû jde
o to, Ïe musíme na kaÏd˘ fiad pouÏít maximál-
nû 80 % dotace a zbytek vÏdy dokonãit z vlast-
ních zdrojÛ. Je také vÏdy uvedeno pfiesnû do
kdy dotaci musíme spotfiebovat. Proto jsme
museli zaãít stavût okamÏitû, nemohli jsme ãe-
kat aÏ budete na stavbu pfiipraveni (budete mít
pfiipraven˘ projekt). NemÛÏeme v Ïádném pfií-
padû, jak nûktefií z Vás navrhují, odkanalizovat
ãást obce i s pfiípojkami a za ãas, aÏ obdrÏíme
dal‰í dotaci, se pustit do zbylé ãásti obce. Ze
souãasn˘ch dotaãních podmínek také vypl˘vá,
Ïe jiÏ mÛÏeme obdrÏet maximálnû onûch „po-
Ïadovan˘ch“ 5 milionÛ. V pfiípadû, Ïe bychom
teoreticky obdrÏeli vût‰í ãást, museli bychom
v‰e nad 5 milionÛ vrátit Ministerstvu zemûdûl-
ství. Neustále v‰ak sledujeme v‰echny novû
vypisované dotaãní tituly a podmínky pro je-
jich pfiiznání na‰í obci.

4. financování ãerpadla úãastníkÛ
stavebního spofiení

Na zakoupení ãerpadla bude pouÏit cel˘
v˘nos ze stavebního spofiení. Zbylou ãástku
do ceny ãerpadla si bude muset kaÏd˘ uhradit
sám. Ti, ktefií se stavebního spofiení nezúãast-
nili, uhradí plnou cenu.

Jsme si vûdomi veliké finanãní zátûÏe, kte-
rá nás v‰echny v souvislosti s pfiípojkou ãeká,
ale bohuÏel, situaci nemÛÏeme fie‰it jinak.
Obec obdrÏela dotaci pouze ve v˘‰i 80% ce-
ny hlavních fiadÛ. Na pfiípojky a technologie
jsme nedostali vÛbec nic. ZároveÀ vûfite, Ïe
kdyby nám to obecní rozpoãet dovoloval, vel-
mi rádi bychom Vám pfiispûli více (hradíme
tu ãást Va‰í pfiípojky, která vede od hlavního
fiadu na hranici Va‰eho pozemku). 

5. Informace o vybraném ãerpadle
a jeho cenû. Proã prosazujeme
jeden typ ãerpadla.
Cena ãerpadla se skládá z nûkolika ãástí:

1. AQ-04/400-N3-10m 16.541 Kã
2. AQ-PV _-10bar 700 Kã
3. AQ-ZK 5/4 se závitem 1.190 Kã
4. Plovák.spínaã PVC 10m 2x 952 Kã
5. Rozvadûã RSK-1 10.710 Kã
6. potrubí a armatury 238 Kã
7. montáÏ bez dopravy 5.000 Kã
Na‰e cena je jiÏ vãetnû DPH, které ãiní

19% z celkové ceny.

Proã jsou „na‰e“ ãerpadla vhodná: 
A) olejov˘ motor s mechanickou ucpávkou
— snadná opravitelnost

(zajistí kaÏdá navijárna elektromotorÛ)
— vysoká Ïivotnost díky robustní konstrukci
— niÏ‰í cena opravy (o 40-60% oproti

konkurenci)
— velké mnoÏství nerezov˘ch komponentÛ
— odnímateln˘ kabel motoru ãerpadla (jako

jediní mÛÏeme provést v˘mûnu ãerpadla
bez nutnosti protahování nebo spojování
kabelu ãerpadla vedoucího k ovl.rozvadûãi)

— stejn˘ smûr otáãení (zaji‰Èuje snadnou v˘-
mûnu ãerpadla bez nutnosti opûtovného
fázování smûru otáãení v rozvadûãi )

— mechanická ucpávka (zaji‰Èuje
utûsnûní elektromotoru proti vniknutí
ãerpané kapaliny)

B) konstrukce hydraulické ãásti
— umístûní fiezáku – mimo jiné zaji‰Èuje

rozmûlnûní a míchání ãerpané kapaliny
a tím zabraÀuje usazování kalÛ na dnû
jímky a tukÛ na hladinû .

— umístûní hydraulické ãásti zaji‰Èuje – bez-
poruchové ãerpání díky tomu, Ïe kapalina
do ãerpadla natéká (konkurence pouÏívá
obtoky, kter˘mi je kapalina nasávána, tím
je zde kladen vysok˘ poÏadavek na tûs-
nost, aby nedo‰lo k bûhu na sucho )

— snadná moÏnost demontování
a pfiípadná oprava

— ochrana proti nasávání tûÏk˘ch pfiedmûtÛ
jako jsou kameny, kovové mince, usazené
hadry atd .

Podmínka budoucího provozovatele, aby
byl pouze jeden typ ãerpadla, má jednoznaã-
né dÛvody.. Cel˘ systém by mûl b˘t jednotn˘
a v pfiípadû poruchy u kohokoli z nás, pfiijede
provozovatel s náhradním ãerpadlem, ãerpad-
la vymûní a teprve pak provede opravu. Jinak
by se stávalo, Ïe by nûkter˘ z nás mohl zÛstat
bez funkãního ãerpadla i nûkolik dní.

6. ¤e‰ení záruãních oprav
a jejich posuzování
Soupis neÏádoucích pfiimísenin v odpad-
ních vodách – zejména pro pouÏití ponor-
n˘ch kalov˘ch ãerpadel AQK-04N.
1. Abrazivní pfiimíseniny – písek, kamínky,

hlína nad 50 g/m3, apod.
2. Vláknité pfiimíseniny – hadry,

dûtské pleny, hygienické vloÏky,
dûtské vlhãené ubrousky,textilie, apod.

3. Pevné pfiedmûty – vût‰í kusy dfieva,
kameny apod.

4. Agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpou-
‰tûdla, agresivní chemikálie apod.

5. Tuky a oleje z fritovacích hrncÛ a jin˘ch
velkoobjemov˘ch zafiízení na pfiípravu
pokrmÛ . 

Soupis ostatní pfiimísenin, které mohou b˘t
v odpadních vodách (viz âSN) obsaÏeny:
1. Biologické odpadní kaly
2. Rostlinné nebo Ïivoãi‰né tuky (bûÏné pfii

provozu domácnosti)
3. Odpad ze zpracování zeleniny a ovoce
4. Odpad z mytí nádobí (i z myãky nádobí) 
5. Odpadní voda s obsah písku men‰í neÏ 50 g/m3

6. Odpadní voda z praãky

MoÏné závady ãerpadel AQK-04N
Závady, které budou opraveny v rámci záruky:
1. PrÛnik vody do elektromotoru – pouze

v pfiípadû, Ïe ponor ãerpadla nebyl vût‰í
neÏ 5m pod hladinou

2. po‰kození vinutí elektromotoru v dÛsledku
v˘robní vady – tzv. mezizávitov˘ zkrat

3. po‰kození vinutí elektromotoru, pokud byl
elektromotor prokazatelnû správnû ji‰tûn
(proti v˘padku fáze, pfietíÏení, zkratu)
pouÏit RSK 1nebo ekvivalentní rozvadûã.

4. Po‰kození plovákového spínaãe
(ne mechanické).

Závady, které nebudou opraveny v rámci záruky:
1. Po‰kození vinutí elektromotoru v dÛsled-

ku nedostateãného ji‰tûní elektromotoru
2. Po‰kození vinutí elektromotoru v dÛsled-

ku poru‰ení pfiívodního kabelu
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3. PrÛnik vody do elektromotoru,
pokud ãerpadlo pracovalo v hloubce
vût‰í neÏ 5m pod hladinou

4. Zaseknutí rotoru ãerpadla vlivem
pfiítomnosti neÏádoucích pfiimísenin
v ãerpané kapalinû

5. Abrazívní po‰kození pryÏového statoru
ãerpadla vlivem pfiítomnosti neÏádoucích
pfiimísenin v ãerpané kapalinû

6. Tepelné po‰kození pryÏového statoru
ãerpadla zpÛsobené chodem nasucho.

7. Obecné po‰kození ãerpadla vlivem
pfiítomnosti neÏádoucích pfiimísenin
v ãerpané kapalinû

8. Neodborná instalace – pouÏití
nesprávn˘ch komponentÛ v systému TK

9. Neoprávnûn˘ zásah do systému
technologie AQ-TK

10. Nadmûrné mnoÏství tukÛ usazen˘ch
v jímce TK

7. Provozovatelské podmínky.
¤ada z Vás se také jiÏ zajímá o provozní

fiád a jeho podmínky. Jsou k dispozici na
obecním úfiadû, pfiípadnû je najdete na webo-
v˘ch stránkách obce.Snad se ty skuteãné ne-
budou mnoho li‰it. Toto je jen informace, jak
by vypadaly v pfiípadû, Ïe by jste smlouvu
s provozovatelem uzavírali dnes.

8. Postup prací na hlavních fiadech,
plán stavební firmy do srpna 2007.

Práce na hlavních fiadech byly ukonãeny
v ulici V Podskalí, Zahradní, Vinofiská. Práce
probíhají ãi do konce kvûtna zaãnou v ulicích
Dolní náves, Liliová – napojení na Dolní ná-
ves, V Uliãce, Krátká, Zahradní – propojení
se Ctûnickou, Topolová, Bfiezová, ·efiíková,
Jívová, Vrbová, Dolní náves – propojení do
Cukrovarské, Topolová, Akátová, Ctûnická
a Cukrovarská aÏ do Vinofie.

9. Informace o Ïumpách.
Snad Vám bude malou útûchou za Va‰e ne-

malá vydání, Ïe v pfiípadû, Ïe bychom s akcí ne-
zaãali, od pfií‰tího roku by Vás ãekal velik˘ v˘-
daj v souvislosti s Va‰í Ïumpou. Dále ve zpra-
vodaji najdete ãlánek, kter˘ se tomuto vûnuje.

10. Projektanti a firmy,
které Vám nabízíme.

Nûktefií z Vás si stûÏují na práci námi do-
poruãen˘ch projektantÛ. Tato na‰e nabídka
pro Vás rozhodnû není závazná, je jen na
Va‰em rozhodnutí, koho si na jakou práci
najmete. Obecní úfiad Pfiezletice má smlouvy
se stavební firmou Zepris a s provozovatel-
skou firmou VaK Zápy. V pfiípadû Va‰í ne-
spokojenosti ãi jak˘chkoli problémÛ s tûmi-
to firmami se rozhodnû obracejte na nás.
V pfiípadû v‰ech ostatních, které jsme nabí-
zeli, jsme Vám pouze chtûli ulehãit situaci
a nabídnout firmy, které ve vsi ji pracují.
V Ïádném pfiípadû Vám nikoho nenutíme
a rozhodnû neneseme odpovûdnost za pfií-

padné problémy. JiÏ radûji nebudeme takto
plo‰nû nikoho nabízet. V pfiípadû zájmu, na-
jdete kontakty na obecním úfiadû. 

11. Územní souhlas
Vám pomÛÏeme na stavebním úfiadû zajistit
v pfiípadû, Ïe nám doruãíte Vá‰ projekt ve
tfiech vyhotoveních a pfiinesete vyplnûn˘ for-
muláfi „Oznámení o zámûru v území k vydání
územního souhlasu“ (formuláfie budou v krát-
ké dobû k dispozici na webov˘ch stránkách ãi
na obecním úfiadû, chystáme se také pro Vás
pfiipravit jeden vzorovû vyplnûn˘ exempláfi).

Zajistíte-li si územní souhlas sami, prosíme
Vás o jednu kopii Va‰eho projektu. Jen tak
bude moÏné Va‰i pfiípojku zdokumentovat
v projektu celé obce.
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Správa obce
Bûhem mûsíce kvûtna 07 bude provedena

firmou SUS kaÏdoroãní oprava prÛtahov˘ch
silnic v Pfiezleticích. Oprava se sice kompli-
kuje díky probíhající v˘stavbû VaK, nyní se
opût zaãalo kopat ve státních komunikacích,
pfiesto „zalátání“ nejvût‰ích dûr v silnicích bu-
de provedeno.

V mûsíci dubnu byly osazeny chybûjící
dopravní znaãky, zejména „Dej pfiednost
v jízdû“ ve vedlej‰ích ulicích.

V kvûtnu zaãnou úpravy cesty navazující
na Ctûnickou ulici mezi Pfiezleticemi a „za-
hrádkami“, jejichÏ cílem je zklidnûní této ãás-
ti cyklotrasy 0034 – vylouãení bûÏného pro-
vozu motorov˘ch vozidel.

Îivotní prostfiedí
Leto‰ní suché jaro se nám vÛbec nehodí pfii

v˘kopech VaK. Poãasí stále nedokáÏeme po-
ruãit, a tak bude pouze na nás, abychom si po-
ruãili my a pfiizpÛsobili své chování pfietrvá-
vajícímu suchu. Jde mi zejména o neuvûfiitel-
nou pra‰nost cest v Pfiezleticích. Se stavbou

Vak je prachu víc a víc a kaÏd˘ rychl˘ prÛ-
jezd auta za sebou zvífií ohromn˘ mrak pra-
chu. Samozfiejmû platí, Ïe ãím pomaleji auto
jede, tím je prachu ménû a nestoupá do tako-
vé v˘‰e.

JEZDùTE, prosím, POMALU, úspora ãa-
su rychlou jízdou je stejnû na tak krátké vzdá-
lenosti minimální aÏ zanedbatelná. A v‰em,
co bydlí podél frekventovan˘ch rozkopan˘ch
cest, se velmi uleví. A uvûdomte si, Ïe kopat
se bude brzy i u vás a „co nechce‰, aby ti ãi-
nil druh˘, nedûlej ani ty jemu“.

V dubnu zaãala Zemûdûlská vodohospo-
dáfiská správa zpracovávat projekt na vyãi‰tû-
ní a úpravy bfiehÛ Ctûnického potoka, a to
v úseku od rybníka ve Ctûnicích aÏ ke druhé-
mu mÛstku smûrem ne Vinofi ( zatáãka „u Du-
Ïího“). Finanãní zabezpeãení si plnû zaji‰Èuje
vodohospodáfiská správa sama z dotací Minis-
terstva zemûdûlství, bez jakékoliv finanãní
spoluúãasti na‰í obce.

Tak jsme opût upálili ãarodûjnice a s nimi
i nûjaké ty kelímky. Nane‰tûstí zápach spále-
né umûlé hmoty (pominu-li kolik bylo u ohnû
lidí, ktefií si tzv.“‰lukli“, na‰tûstí malé dûti jiÏ

odcházeli domÛ) pfiekryl zápach daleko hor‰í.
Otoãil se vítr, foukal od strouhy vedoucí po-
dél dolní ãásti Pfiezletic a my se najednou
ocitli uprostfied Ïumpy. Díky diskusi se sta-
rousedlíky (dûkuji za ní a zejména za problém
pfii pálení- kdo mÛÏe a kdo dostane za podob-
nou vûc „za u‰i“ se omlouvám a budeme spo-
leãnû fie‰it) uÏ vím, Ïe zápach okolo strouhy
je den co den. A aby nebyl, kdyÏ do ní ústí
„de‰Èová“ kanalizace. Kristepane, kde to Ïije-
me a co je ve 21. století ve Stfiední Evropû ve
vyspûlé zemi moÏné?! Je moÏné jen to, co si
necháme líbit a o ãem budeme dûlat, Ïe neví-
me. Nepr‰í, pfiesto v de‰Èovém kanále vesele
zurãí potoky vody, no vody, spí‰ spla‰ek.

Neslibuji, Ïe to bude hned a vyfie‰ené (pod-
le souãasného stavu to bude bûh na dlouhou
traÈ), ale s ãist˘m svûdomím mohu fiíci, Ïe
zaãnu hledat cestu k nápravû, a to zejména
právní. Za jakoukoliv pomoc a spolupráci uÏ
pfiedem dûkuji.

Stále se fie‰í otázka v˘‰e spolufinancování
obãanÛ pfii v˘stavbû VaK. Jak je vidût, nûkte-
fií si za léta, kdy neplatili vyváÏení Ïumpy,
museli dost u‰etfiit!

ZPRÁVY Z KOMISÍ

� Jste majitelem psa? Ano?
Pak, prosím, vûnujte následují-
cím fiádkÛm alespoÀ minimál-
ní pozornost. 

Cílem tohoto ãlánku není Vás na‰tvat,
ale upozornit na povinnosti, které se na
majitele psÛ vztahují. Tyto povinnosti vy-
pl˘vají ze zákona a jsou postihnutelné (ãas-
to s nemalou finanãní úãastí). Je více neÏ
jasné, Ïe kde chybí obyãejná lidská slu‰-
nost, tam se nûjak˘m nafiizováním lep‰ího
chování u majitelÛ psÛ nedosáhne. Nicmé-
nû kaÏd˘ by mûl znát své povinnosti, ke
kter˘m se pofiízením psa chtû nechtû zavá-
Ïe. Jak fiíká Jára Cimrman - mÛÏeme s tím
nesouhlasit, mÛÏeme proti tomu protesto-
vat, ale to je tak jediné co s tím mÛÏeme
dûlat. Nechci a nemohu házet v‰echny ma-
jitele psÛ do jednoho pytle a pevnû vûfiím,
Ïe to také tak bude pochopeno.

Pofiízením psa vstupujeme do mnoÏství
práv a povinností, které jsme pfiedtím ne-
znali. V praxi to znaãí, Ïe se na nás, jako na
vlastníka psa zaãne vztahovat nemálo práv-
ních pfiedpisÛ, poãínaje ústavními zákony,
vyhlá‰kami, smûrnicemi, stanovami a jin˘-
mi obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy,
konãe napfi. mûstsk˘mi pfiepravními fiády aj.
My jako vlastníci máme tedy právo psa ne-
jen vlastnit, tj. drÏet, ale i uÏívat a nakládat
s ním, a to v mezích pravidel, vymezen˘ch
zejména obãansk˘m zákoníkem, pfiedpisy
o chovu psÛ a dal‰ími pfiedpisy. 

� Pfiihlá‰ení psa do evidence
a poplatková povinnost

Vá‰ pes by mûl b˘t fiádnû pfiihlá‰en do
evidence na pfiíslu‰ném (obecním) úfiadu.
Poplatky jsou obecnû upraveny zák.ã.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, v plat-
ném znûní. Podle v˘‰e uvedeného zákona
jsou obce a mûsta oprávnûna vybírat místní
poplatky, mezi které patfií také poplatek ze
psÛ. Tento poplatek hradí fyzická nebo
právnická osoba, která je vlastníkem psa,
obci ãi mûstu pfiíslu‰nému podle místa své-
ho trvalého bydli‰tû. Platí, Ïe poplatek ze
psÛ se hradí zpravidla ze psÛ star‰ích ‰esti
mûsícÛ. Pokud vlastník psa (poplatník) ne-
splní svoji oznamovací povinnost (poplat-
kovou povinnost) vymezenou obecnû zá-
vaznou vyhlá‰kou obce ãi mûsta, lze dluÏné
poplatky vymûfiit do 3 let od konce kalen-
dáfiního roku, v nûmÏ oznamovací (poplat-
ková) povinnost vznikla.Od poplatkÛ ze psÛ
jsou napfi. osvobozeni psi umístûní v útulku
(psím domovû). Zv˘hodnûni jsou ale také
ti, ktefií pfievezmou psa z útulku, neboÈ ne-
musejí zpravidla po dobu jednoho roku ode
dne jeho pfievzetí tento poplatek platit.

� Oãkovací povinnost a opatfiení
pfii pfiípadné újmû na zdraví

Mnoho majitelÛ nenechává svého psa
oãkovat proti vzteklinû (oblíbenou v˘mlu-
vou je zde vûk zvífiete). Oãkování je ale
povinné [zákon ã.166/1999, oddíl 1, §4,
písmeno f) o veterinární péãi]. Zákonem

je pfiímo dána povinnost nechat psa oãko-
vat 1x roãnû proti vzteklinû, popfi. proti
dal‰ím onemocnûním.

V pfiípadû, Ïe pes pokou‰e fyzickou oso-
bu, je tfieba nejdfiíve zjistit vlastníka. Pokud
se po‰kozenému vlastníka psa nepodafií zji-
stit, obrátí se na místní (Obecní úfiad) ãi ji-
nak pfiíslu‰nou policii, která je oprávnûna
zjistit totoÏnost vlastníka. Vlastník psa je
povinen nav‰tívit veterinárního lékafie
a pfiedloÏit potvrzení o oãkování psa za
úãelem zji‰tûní, zda tento nemá vzteklinu.
V pfiípadû, je-li vzteklina prokázána, musí
b˘t pes usmrcen. Nepodafií-li se zjistit
vlastníka psa, mÛÏe b˘t pes odchycen sluÏ-
bou zaji‰Èující odborn˘ odchyt psÛ. Takto
odchycen˘ pes je veterinárním lékafiem vy-
‰etfien s cílem zjistit, zda pes nemá vztekli-
nu ãi jinou na ãlovûka pfienosnou chorobu. 

� V‰eobecné povinnosti vlastní-
ka psa

Pro vlastníka psa platí, Ïe: 
— musí zabránit úniku psa ze svého po-

zemku ãi nechat jej volnû a bez dozo-
ru pobíhat v obci

— se musí zdrÏet v‰eho, co by nadmíru
pfiimûfienou bûÏn˘m pomûrÛm obtûÏo-
valo jiného vlastníka nebo by váÏn˘m
zpÛsobem ohroÏovalo v˘kon jeho práv

— pes nesmí ‰tûkáním, vytím, nadmûr-
n˘m zápachem, exkrementy a dal‰ími
typick˘mi a pfiirozen˘mi psími projevy
obtûÏovat ostatní, ãi jim zabraÀovat
ve v˘konu jejich práv

— nesmí omezovat ostatní v právu spo-
kojeného niãím neru‰eného odpoãinku
v jejich bytû, rodinném domku, ale
ani v pfiíslu‰enství ãinÏovních domÛ,
na chodnících, v parcích, dûtsk˘ch
hfii‰tích apod. 

— musí odstranit psem zpÛsobenou ne-
ãistotu – exkrementy (a to na v‰ech
vefiejnosti vyuÏívan˘ch místech, popfi.
dal‰ích, je-li tak urãeno)

— musí zamezit, aby pes vnikl ãi dokon-
ce soustavnû vnikal na pozemek sou-
sedÛ, zneãi‰Èoval spoleãné prostory
obytn˘ch domÛ, chodníky, prÛãelí,
portály obchodÛ, stánky, sadové cesty,
dûtská hfii‰tû, parkující auta, vefiejná
zafiízení apod. 

Není-li pes zcela ovladateln˘ pro nedo-
stateãn˘ v˘cvik nebo nezku‰enost prÛvod-
ce, nebo jde-li o psa, kter˘v minulosti zaú-
toãil na jiné zvífie ãi ãlovûka, musí b˘t opat-
fien náhubkem. Náhubkem musí b˘t opatfien
téÏ kaÏd˘ pes vyveden˘ na trÏi‰tû, zastávku
prostfiedkÛ hromadné dopravy a na vefiejná
prostranství se zv˘‰en˘m poãtem osob, na-
pfiíklad na vefiejná shromáÏdûní obãanÛ,
manifestace a pouliãní prÛvody nebo vefiej-
né produkce a sportovní akce vyjma svodÛ
a v˘stav psÛ nebo kynologick˘ch akcí.

� Pravidla slu‰ného chování pla-
tí i pfii venãení

Je-li pes veden na vodítku, musí b˘t vo-
dítko pfiimûfiené délky tj. délka vodítka mu-
sí znemoÏÀovat útok ãi jiné obtûÏování
ostatních osob na vefiejném prostranství se
pohybujících. PrÛvodce je povinen dbát to-
ho, aby vodítko nebylo pfiekáÏkou volného
pohybu chodcÛ, cyklistÛ, koãárkÛ ãi inva-
lidních vozíkÛ. Pfii míjení dítûte, koãárku,
invalidního vozíku nebo organizovaného
útvaru chodcÛ je prÛvodce povinen zkrátit
vodítko tak, aby psa vedl u své nohy. 

V poslední dobû se rozmohlo u majitelÛ
psÛ mnoho ne‰varÛ. Jedním z nich je i zpÛ-
sob venãení. Je zfiejmû moderní vzít kolo,
motorku, auto apod. a nechat psa bûhat vol-
nû, kde se mu zrovna zachce. ZpÛsob sice
oblíben˘, leã stupidní. Povinností kaÏdého
vlastníka psa je zabezpeãit jej tak, aby ne-
docházelo k ublíÏení na zdraví u lidí, ale
i u zvífiat. Pfii takovémto zpÛsobu venãení
ztrácíte nad sv˘m psem kontrolu a vystavu-
jete jeho i sebe zbyteãn˘m rizikÛm, ãasto
s tragick˘mi následky.

� Odpovûdnost za ‰kodu a posti-
hy majitelÛ

Jako vlastníci psa jste zodpovûdní za
‰kodu, kterou poru‰ením právní povinnosti
zpÛsobíte. Za svého psa a jeho chování ne-
sete tedy odpovûdnost v plném rozsahu.
Souãasnû se vystavujete riziku, Ïe napade-
ná ãi ohroÏená osoba pouÏije ke své obranû
takov˘ch prostfiedkÛ, které (v závislosti na
závaÏnosti útoku) mohou vést aÏ k usmrce-
ní zvífiete. Pfiíslu‰n˘m k rozhodování
o tûchto vûcech je soud.

� Závûrem
Je sice faktem, Ïe vyhlá‰ky mûst a obcí

upravují voln˘ pohyb psÛ na vefiejn˘ch pro-
stranstvích, ale praxe je vût‰inou jiná.
Ostatnû, Ïádn˘ právní pfiedpis neochrání psí
Ïivot ani zdraví. 

Pes nemÛÏe za lehkomyslnost svého ma-
jitele, ale bohuÏel je to on, kdo za ni platí.
V dne‰ní „jiné dobû“ je ná‰ pes nejen na‰ím
stráÏcem, ale pfiedev‰ím právoplatn˘m ãle-
nem rodiny. KaÏdá nemoc, zranûní, v tûch
nejhor‰ích pfiípadech i smrt, pro nás zname-
ná citelnou újmu. Zkuste si pfiedstavit ãi
vzpomenout, jak˘ je to pocit vidût svého
„parÈáka“ nemocného, zranûného ãi umíra-
jícího z neovlivniteln˘ch dÛvodÛ. A pak si
zkuste pfiedstavit stejnou situaci s tím, Ïe
jste se do ní dostali z dÛvodu cizího ãi
vlastního nezodpovûdného nebo frajerského
chování. Jistû, nûkteré pfiípady (vysmeknutí
z vodítka, vybûhnutí ze dvefií apod.) jsou
dílem náhody a nelze jim zabránit, ale proã
jim také pomáhat? 

Mûjme prosím vÏdy na pamûti, Ïe je
fiada dÛvodÛ pro to, aby právû ná‰ pes za
na‰e chyby neplatil sv˘m zdravím nebo
Ïivotem. A také stále mysleme na to, Ïe se
jedná o zvífie, které reaguje na podnûty
a i pfies tisícilet˘ proces domestikace je
pes stále ‰elmou se v‰emi sv˘mi typick˘-
mi projevy chování. Podle toho se, pro-
sím, pfiizpÛsobme. PK
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