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� Uzavfiení vefiejnoprávní smlouvy s mûs-
tem Brand˘s n. L. o vykonávání právní
sluÏby — fie‰ení pfiestupkÛ dle platn˘ch
vyhlá‰ek, ãtvrtletní fakturace na základû
hlá‰ení o vykonané práci (fie‰ení pfiestup-
kÛ), cena 1000 Kã za vyfie‰ení 1 pfiestup-
ku. Smlouva bude vyvû‰ena na úfiedních
tabulích. ZO projednalo a souhlasí s uza-
vfiením vefiejnoprávní sml. podle § 63
Z 128 o obcích s Mûstem Brand˘s n. L.
— St. Boleslav o pfiestupcích a v platném
znûní v rozsahu vymezeném § 53.

� ZO projednalo a souhlasí s provozem
2 hracích aut. v rest.
Na statku od 1. 4. do 30. 6. 2003,
spoleãnost Wincom s.r.o.

� Probûhla sbûrová akce
v sobotu 12. 4. 2003,
4 kontejnery na zahradní odpad
2 kontejnery na v‰eobecn˘ odpad,
v‰e probûhlo bez problémÛ, odpad odve-
zen. Minimální zbytek bude odvezen
v rámci prac.svozu odpadu firmou A.S.A.

� pfiipraven a upraven dvÛr U KfienÛ
� pfiedstavení obecního Zpravodaje

— 1. ãíslo, v nejbliÏ‰ím období bude
k dispozici obãanÛm za cenu 5 Kã/ks

� 24. 4. 2003 zaãne na OÚ kontrola
hospodafiení za r. 2002

� v souãasnosti je ve fázi jednání prÛjezd-
nost obcí v dÛsl. uzavfiení mÛstku mezi
Velení a Mírovicemi (obnovená uzávûr-
ka) (z Velenû na Pfiezl., na âakovickou
a zpût) — v souvislosti s tímto poÏadav-
kem byly vypracovány posudky mÛstkÛ
ve zprávû obce, tj. mÛstky na Vinofi. Dle
nezávislého hodnocení jsou mÛstky v ha-
varijním stavu. Obec s pÛvodním návrhem
nesouhlasí ( ãasové neomezení a nedosta-
teãné znaãení objíÏìky, havarijní ãi velmi
‰patn˘ stav komunikací v obci, zv˘‰ení
provozu tûÏkotonáÏních vozidel s násled-
n˘m sníÏením provozu atd.) Jsou obeslány
pfiíslu‰né komise a orgány, v nejbliÏ‰í do-
bû dojde k ‰ir‰ímu jednání za úãelem mi-
nimalizace dopadÛ nastálé situace na obec
Pfiezletice. Aktuální informace budou
oznámeny a projednány na dal‰ím zasedá-
ní zastupitelstva.

� Vodovod — probíhají jednání ve vûci
kolaudace vodovod. fiadu na pozemcích
firmy JOPA-IMPEX v likv. a oãekává se
napravení situace v krátkém období.

� Projednána varianta zorganizování ve-
fiejné draÏby na pozemky........ (do pol.
ãervna), II. fáze - lokalita Pod Hájem,
III. fáze — zb˘vající pozemky.

� Akce 17. 5. 2003 — smlouva
s kapelou »Lounská 13« o úãinkování
na plánované kult.akci — ZO projednalo
a souhlasí s uzav. sml. (pfiedpokládan˘
náklad byl zahrnut do rozpoãtu obce
v rámci plánované akce)

� vodovod + kanalizace
— pokraãují jednání ve vûci dané invest.
akce, získána dal‰í potfiebná potvrzení.
Dal‰í jednání a podklady pro Magistrát hl.
m. Prahy. Pokraãuje pfiíprava podkladÛ
pro stavební povolení. Uzavfiena smlouva
s p. Knotkem o provedení prÛzkumu a na-

bídky pro konkrétní nemovistosti —
u kaÏdé nem. bude zji‰tûn ideální zpÛsob
a místo napojení vodovodu a kanalizace.
Provedení prÛzkumu do konce ãervna
2003, obãanÛm bude v‰e vãas oznámeno,
pfiíslu‰ní pracovníci se budou prokazovat.
ZO projednalo a souhlasí s uzavfiením
Sml. o dílo — prÛzkum vod. a kanl. pfií-
pojek pro akci „Vodovod a kanalizace
Pfiezletice.“ Náklady na prÛzkum hradí
obec, po dokonãení díla bude souãástí ce-
lé investice a invest. nákladÛ.

� RÛzné:
a) Diakónie husitská Strom — humanitární

pomoc potfiebn˘m — Ïádost o moÏnost
uspofiádání hum. sbírky v obci ãi uzavfiení
dohody o spolupráci. Bylo pfiedbûÏnû pro-
jednáno, pfiedáno soc. komisi k fie‰ení.
(pozn.: jedná se o sbûr nepotfiebného ‰at-
stva apod., nejedná se o fin. pfiíspûvky)

b) Matefiská ‰kola Kbely — z dÛvodu
pfieplnûné ‰kolky ve Vinofii není moÏné
v daném zafiízení pfiihlásit dal‰í dûti.
Na obec se obrátily matky s dotazem
na moÏn˘ pfiíspûvek i na M· ve Kbelích,
napfi. i formou pfiímé úhrady vybavení
(podlézaãky...). ZO projednalo a souhlasí
s tímto zpÛsobem pfiíspûvku (tj. ne pfiímá
platba — popl. za konkr. dítû), do pfií‰tího
zasedání ZO bude urãen konkrét. zpÛsob
a v˘‰e pfiíspûvku. ZO povûfiuje starostu
obce — úkol: starosta se osobnû spojí
s vedením M· a projedná konkrétní mate-
riální pomoc.

c) pfiíprava plán. kult. akcí:
— ãarodûjnice - na úrovni r.2002
— májová veselice
— 1. 5. — soutûÏ stfielcÛ o Pohár starosty
d) 28. 4. — kontrola odvodÛ VZP
e) kulturní komise

(p. Kabátová, Hanzlíková)
— pfiíprava pfiedstavení symbolÛ

obce dne 17. 5. 2003:
— zah. v 10 hod.
— zábava pro dûti
— hudba
— sportovní akce (fotbal) na hfii‰ti
— od 14 hod. — oficiální program
— hudba, tanec, historick˘ program,

ãeská beseda, krátk˘ prÛvod
— veãer — country

Pfiesn˘ program bude vãas pfiipraven
a vyvû‰en.

ZE DNE 13. 5. 2003

� kontrola pfiedchozího zápisu
� projednání zprávy o v˘sledcích hospo-

dafiení obce za r. 2002
— závûr - nebyly zji‰tûny nedostatky
doporuãení ZO:

� finanãní a kontrolní v˘bor vypracuje
roãní plán své ãinnosti a povede písemnou
evidenci o sv˘ch jednáních

� dle v˘sledkÛ v˘‰e uvedené zprávy pro-
vede FKV revizi platn˘ch pfiedpisÛ obce

� úkol soc. komisi
— na 14. 6. 2003 zorganizovat
human. sbírku pro Diakónii

— upozornûní bude pfiedáno
obãanÛm letáky do schránek

— podmínka — zúãastní se
pfiímo zástupce Diakónie

� matefiská ‰kola Kbely
— úkol starosty trvá

� projednání nabídky na odkup ãásti
obecních pozemkÛ (Vinofi) — ZO usne-
sení: — do vyjasnûní v‰ech vlastnick˘ch
vztahÛ nebude prodej pfiedmûtn˘ch po-
zemkÛ fie‰en ani odsouhlasen

� ZO projednalo sloÏení volební
okrskové komise pro referendum:
K. Syrovátka, T. Dvofiák, J. Ondfiichová,
K. Louãková, zapisovatel: ing. V. Pokor-
n˘ náhradník: E. Fialová

� komise:
1. kulturní komise — akce pfiedstavení
symbolÛ obce — projednání podrobností
zaji‰tûní akce — moÏnost nákupu ãásti
aparatury (mixáÏní pult, bezdrátov˘ mik-
rofon....) za velmi v˘hodnou cenu (cena
11 tis. Kã), s touto ãástkou je poãítáno
v rozpoãtu, problém — nejsou k tomu re-
probedny, ty by bylo nutné dokoupit za
bûÏnou cenu
návrh ZO: zváÏit moÏnost nákupu
beden dle plánovan˘ch akcí v obci
a pfiedpokl. vyuÏití
úkol soc. komise do pfiíst. zastup. obce:
pfiedstava akcí a vyuÏitelnost zafiízení,
rozbor návratnosti investice — bude zno-
vu projednáno

ZE DNE 10. 6. 2003

� kontrola pfiedchozího zápisu
a) sbírka pro Diakónii — vzhledem ke ko-

nání referenda EU bude posunut termín
pro uspofiádání sbírky na období po let-
ních prázdninách, obãanÛm bude vãas
oznámeno

b) pfiíspûvek pro matefiskou ‰kolku
ve Kbelích — úkol trvá, bude se fie‰it
na zaãátku nového ‰kolního roku
dle aktuálních potfieb M·

c) dokoupení chybûjící ãásti aparatury
(reprobedny) za velmi v˘hodnou cenu,
a tudíÏ v rámci rozpoãtu. Aparatura
jiÏ byla vyuÏita bûhem Dûtského dne.

d) Zhodnocení akce — „Pfiedstavení sym-
bolÛ obce“ — zhodnocení nákladÛ
program 64 670 Kã (komplet)
vedlej. nákl. 24 542 Kã (WC, ap.)

— náklady jsou uvedeny bez nákladÛ
na v˘robu symbolÛ, chybí vyúãtování
kazety (cca 2 tis. Kã)

— podûkování sponzorÛm (doprava, kapely,
v˘zdoba...), organizátorÛm

— navrÏena odmûna zastupiteli (organi-
zátorovi p. Malému ve v˘‰i 3000 Kã,
ZO schválilo mimofiádnou odmûnu
za organizování zvlá‰tní akce

� Probûhla kontrola pojistného
zdrav. poji‰Èovnám
závûr: bez závad

� bûhem prázdnin dojde k opravû mÛstku
mezi Velení a Mírovicemi. Následnû byla
vybrána objízdná trasa po âakovické ul.,
kde bude jezdit i MHD. KfiiÏovatka
âakovická a VeleÀská bude osazena
znaãkami , které zamezí vjezdu vozidel
nad 6 tun do obce ve smûru od Velenû,
znaãky je povinna zajistit a uhradit obec.
Je pfiislíbena oprava dotãen˘ch komunika-
cí po ukonãení tohoto náhradního
provozu (Správa silnic Mûlník).

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
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� Îádosti o vykácení stromÛ:
ul. âakovická — p. Hlavatá (borovice),
p. Trubková (3 smrky) — jedná se o uschlé
stromy ãi o stromy na vl. pozemku
ZO souhlasí s vykácením v období
vegetaãního klidu

� stavební komise:
a) Ïádost o doãasnou uzavírku ulice

Ctûnická v dÛsledku opravy domu a sto-
doly — ing. Ballek oznaãí, oprava se
pfiedpokládá bûhem 06/2003. Objízdná
trasa — okolní ulice. Staveb.komise
do budoucna doporuãuje zklidnûní dané
lokality a omezení provozu.

b) ing. arch. Luke‰ poÏádal obec o udûlení
názvu ulice v novû budované lokalitû
(vedle p. Tomíãka) — návrh názvu
„Hru‰ková“. ZO pfiedbûÏnû souhlasí
s tímto návrhem

c) k 30. 6. 2003 se uzavírá obchod
„Na kopeãku“
— s p. Holubem byla následnû projednána
moÏnost urychlení dokonãení jím plánova-
né prodejny. P. Holub pfiislíbil otevfiení
obchodu od 1. 7. 2003, tj. návaznû na
ukonãení stávajícího obchodu.

� plán dal‰ích setkání zastupitelstva obce:
22. 7. 2003, 2. 9. 2003, 14. 10. 2003,
11. 11. 2003, 9. 12. 2003 + mimofiádná
zasedání v pfiípadû akutní potfieby
(napfi. Posvícenská akce)

� Fin. a kontr. v˘bor (FKV)
— p. Vyskoãil — byla provedena
kontrola plnûní usnesení ZO — úkol:
vypracování komentáfiÛ a vyjádfiení
k zápisu z kontroly FKV
povûfien˘ úkolem: starosta obce

� informace o pokrocích v budování
kanalizace a vodovodu

— získána dal‰í povolení
— priorita obce

V˘bûr ze zápisu Fin. a kontr. v˘boru:
� vymáhání ãástky za odebrání psa
� zpÛsob fie‰ení probl. s obãany, kter˘m by-

ly obstaveny úãty u stav. spofiitelny
� úhrada faktur za energii

v obj. U KfienÛ — vyfie‰í starosta, bude
domluven vy‰‰í splátkov˘ kalendáfi

� ãástka 50 tis. Kã pro postiÏené povodnûmi
— ãástka nebyla odeslána, zÛstala v obci
— bude zatím ponechána, rozhodne se dále

� instalace internetu v knihovnû
— stále v bûhu, zatím stále nedofie‰eno
na MK âR.

úkoly na II. pololetí
— kontrola dokladÛ v˘daj. a pfiíjm.
— aktualizace smûrnic a vyhlá‰ek
— plnûní rozpoãtu - kontrola za 1. pololetí

ZE DNE 22. 7. 2003

� kontrola pfiedchozího zápisu
� jednání o moÏnosti zfiízení pfiechodu

pro chodce k obecnímu úfiadu
a obchodu „Na statku“ — kladné
stanovisko dopr. inspektorátu,
budou podnikány dal‰í nezbytné kroky

� nutnost dofie‰ení dopr. oznaãení
v dÛsl. uzavírky VeleÀ — Mírovice

� kanalizace — dokonãování shromaÏìová-
ní podkladÛ pro územní rozhodnutí

� ZO projednalo v˘sledek inventarizace
maj. za rok 2002 dle pfiiloÏ. invent.
soupisÛ. Skuteãn˘ stav souhlasí s úãetním
stavem.

� Dne 18. 6. 2003 byla uzavfiena smlouva
s Mûstem Brand˘s n. L. o fie‰ení pfiestupkÛ.

� ZO souhlasí s provozováním
hracího automatu v restauraci „Na statku“
na dobu III. ãtvrtletí 2003.

� RÛzné:
a) zlatá svatba — manÏelé Fuxovi

(8/2003) — ZO schvaluje poskytnutí
vûcného daru obcí, a to do limitu
600 Kã, zajistí p. Pi‰tûková

b) rybáfisk˘ svaz Pfiezletice — Ïádost o fin.
pfiíspûvky na pfiipravovanou akci (rybáfiské
závody) — ZO souhlasí s poskytnutím
pfiíspûvku, konkrétní v˘‰e bude upfiesnûna.
ZO povûfiuje starostu obce k jednání
se zástupci rybáfiského svazu.
Návrh: roz‰ífiení ãinnosti svazu
o v˘chovu mládeÏe, ap.

ZE DNE 2. 9. 2003

� kontrola min. ZO
a) pfiechod pro chodce

— dokonãen, vã. znaãení
b) trvá úkol dooznaãení vjezdu

do obce v souv. s uzavírkou na VeleÀ
c) kanalizace — mûly by b˘t shromáÏdûny

podklady pro územní rozhodnutí — v pfií-
padû neãekan˘ch zál. bude svoláno mimo-
fiádné zastupitelstvo

d) zhodnocení probûhnut˘ch
rybáfisk˘ch závodÛ

e) soc. komise ve spolupráci se starostou do-
konãí sbûr ‰atstva pro Diakonii

f) internet do knihovny — zmûna rozhod-
nutí ze strany dotãen˘ch titulÛ — nebude
státem financováno tech.vybavení, ale bu-
de nabídnuto bezplatné uÏívání Internetu.
Náklady obce by nemûly dle rozpoãtu
pfiesáhnout rozpoãtované náklady

g) trvající úkol — kontrola rozhodnutí,
opatfiení, rozpoãtu, vyhlá‰ek obce
— do 30. 9. 2003

h) JOPA Impex v konkur. — správce kon-
kursní podstaty bude prodávat pozemky,
návrh na odkup komunikací za 1 Kã
za 1 m, vã. ‰achty s ãistiãkou — ZO sou-
hlasí s odkoupením pozemkÛ po fy: JOPA
Impex v likvidaci, které se t˘kají místních
komunikací (ã. parc. 90/14, ã. parc.
431/84), vã. ‰achty pro âOV v lokalitû
„Pod Hájem“

� Ïádost o zapÛjãení spol. sálu pro konání
Posvícenské zábavy dne 13. 9. 2003 —
ZO souhlasí s tím, Ïe kulturní komise bu-
de danou akci za‰tiÈovat, akce nebude fi-
nancována obcí — ZO souhlasí se zapÛj-
ãením sálu pod zá‰titou kult. komise

� stíÏnost p. Tuláãka (bezohledné parková-
ní v ul. Zahradní, vã. devastace ul.... atd.)
— návrh na omezující opatfiení
— starosta s místostarostou pro‰etfií danou
záleÏitost, navrhnou fie‰ení a projednají
uvedená fakta s majitelem firmy

� probûhla draÏba pozemkÛ pfii vjezdu
do obce (od Vinofie), nov˘ majitel vypra-
coval a pfiedloÏil koncepci vyuÏití pozem-

kÛ (plánovaná zástavba). Stavební komise
se úãastnila prvních jednání.

aktuálnû:
� zasedání ZO se zúãastnil architekt

a zástupci investora a pfiedstavili svou
pfiedstavu v˘stavby.

� Stavební komise pfiedloÏila zastupitelÛm
pracovní materiál, vã. sv˘ch pfiipomínek.

� úkol pro celé ZO: prostudovat
pfiedloÏené materiály a zprávu stavební
komise, shromáÏdit pfiipomínky a návrhy.
Architekt pfiedloÏí pohledovou studii
(morfologie terénu).

ZE DNE 14. 10. 2003

� kontrola plnûní úkolÛ
pfiedchozího zasedání:

a) pfiechod pro chodce — dal‰í jednání
vzhledem k osazení znaãkami

b) kanalizace — podklady pfiedány
na patfiiãná místa pro vydání územního
rozhodnutí

c) sbûr pro Diákonii — probíhá,
nutn˘ postupn˘ svoz — fiídí p. Pi‰tûková
= kontaktní osoba

d) Internet do knihovny
— poãítaãové vybavení bylo dodáno,
zaji‰Èuje se zapojení a rozjezd

e) stíÏnost p. Tuláãka — starosta projednal
s fy: Woodface nadmûrné parkování
vozidel, vysokou hluãnost v noãních
hodinách, prach.....

ZO rozhodlo o následujících opatfieních:
� zákaz parkování v ãásti ulice Zahradní

— osazení znaãkami, zátarasy
� udrÏení noãního klidu a zlep‰ení zpÛso-

bu likvidace odpadÛ tak, aby nedocházelo
k nadmûrnému obtûÏování okolí

� opûtovné fie‰ení situace v ul. Liliová
— nájezdy kamiónÛ, pfiekládka materiálu
apod. s omezením hromadné dopravy,
prÛjezdnosti ulice, nestandartní vyuÏívání
obecních pozemkÛ — firmû bude zaslán
dopis dle v˘‰e uvedeného

� obec obdrÏela sponzorsk˘ dar,
prostfiedky budou pouÏity na vybudování
„odpoãinkov˘ch“ míst v obci
(betonová laviãka...)

� 28. 10. 2003 — divadlo ABC
— kulturní komise zajistila lístky,
autobus zji‰tûn
— 150 Kã na osobu — dotovaná cena OÚ

� Ïádost o vykácení pfiestárlého stromu
(ofie‰ák) na soukr. pozemku — ãp. 163,
Ïádost o vykácení staré bfiízy Modfiínová
ãp. 110, Ïádost o vykácení 2 borovic ãp.
86 v dÛsledku v˘stavby domu, ZO souhla-
sí s pfiedloÏen˘mi Ïádostmi o vykácení
uveden˘ch stromÛ

� vysazování lipové aleje — bude zahájeno
bûhem 14 dnÛ

� ZO schvaluje provoz hracích automatÛ
na IV. ãtvrtletí:
1x hostinec Na námûstí
1x restaurace Na statku
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To, Ïe se v hlavách ãlenÛ SKP rodí rÛzné
divoké nápady se opût potvrdilo tím, kdyÏ pa-
dl návrh na uspofiádání vytrvalostních závodÛ,
takzvaného „Îelezného muÏe“ a termín koná-
ní závodu byl po dohodû stanoven na sobotu
9. srpna 2003 . Jak je jiÏ mezi pfiezletick˘mi
borci zvykem akce byla pojata s velk˘m nad-
hledem, aby i letitûj‰í a ti ktefií mají více ki-
logramÛ neÏ je ideální váha zdolali záludnou
traÈ bez vût‰í ujmy na zdraví. Pfied zaãátkem
závodu se ve sportovním areálu u rybníka se-
‰la pomûrnû slu‰ná divácká náv‰tûva v níÏ
mûli nûktefií jedinci své silné fankluby. První
disciplínou, kterou cel˘ závod zaãíná je pla-
vání. V na‰em pfiípadû poslouÏil jako opti-

mální vodní plocha pfiezletick˘ ryb-
ník a jeho zdolání nebylo pro v‰ech-
ny borce tak velkou pfiekáÏkou. Ná-
sledovala jízda na kole, tedy 2 okru-
hy o délce asi 1300 metrÛ a závûreã-
n˘ bûh na témÏe okruhu. Není ani tak
dÛleÏité kdo zvítûzil, ale obdivuhod-
n˘ je v˘kon v‰ech ktefií závod do-
konãili a to se na pfiedních místech
umístili i borci s 5 kfiíÏky na zádech.
Cel˘ sportovní podnik byl následnû
zakonãen opékáním krÛtiãky a dopl-

nûním nezbytn˘ch tekutin, neboÈ bylo tfieba
naãerpat nové síly pro dal‰í skvûlé sportovní
v˘kony. Doufejme, Ïe i v pfií‰tím roce se zá-
vodu zúãastní stejnû hojn˘ poãet borcÛ.

I u nás máme Ïelezné muÏe

� 5. 12. K na‰im dûtem pfii‰el —
jako kaÏd˘ rok — Mikulá‰ se spo-
ustou dárkÛ.
� 7. 12. Se uskuteãnila Mikulá‰-
ská zábava pro na‰e seniory s po-
ho‰tûním, hudbou a tancem.
� 21. 2. 2004 si na‰e dûti uÏily
karneval s tombolou a soutûÏemi.

Ve vzduchovkové sezó-
nû 2001/2002 se kvalifiko-
valo na mistrovství âR
z na‰eho oddílu SSK Pfie-
zletice 7 mlad˘ch stfielcÛ.
Na tomto MâR mládeÏe
konaném 21. 4. 2002 v Br-
nû v kategorii VzPu 30
chlapci do 14 let skonãil
ná‰ Petr Dvofiák na pûk-
ném 2. místû, Jirka Binder
se umístil na 10. místû, Lu-
ká‰ Jelínek skonãil 21.
a Tomá‰ Bouda 22. V sou-
tûÏi druÏstev na‰i chlapci
v sestavû Dvofiák, Binder,
Jelínek obsadili nádherné
2. místo a nechali za sebou
druÏstva z daleko vût‰ích
oddílÛ. V kategorii dorostu
VzPu 40 se mistrovství âR
konalo 24. 2. 2002 v Plzni
a ná‰ oddíl reprezentovali
tfii závodníci. V kategorii mlad‰ího dorostu Ji-
fií Brothánek, kter˘ se umístil na 7. místû
a ·tûpán Suntych, kter˘ obsadil 15.místo.
V kategorii star‰ího dorostu se umístil ná‰ Ji-
fií Novák na 12. místû.

Mistrovství âR ve stfielbû z maloráÏky se
v roce 2002 konalo 13. - 14. 9. 2002 v Brnû
a v nûm jsme opût mûli nûkolikanásobné za-
stoupení. V disciplínû SM 60 se kvalifikoval
z na‰eho oddílu Jifií Binder, Petr Dvofiák, ·tû-
pán Suntych, Jifií Brothánek a Jifií Novák. Nej-
lep‰ího v˘sledku zde dosáhl Jirka Brothánek,
kter˘ skonãil na 18. místû. V disciplínû SM
3x20 ná‰ oddíl reprezentovali Jifií Novák, Jifií
Brothánek, ·tûpán Suntych a Petr Dvofiák.
V této disciplínû si nejlépe vedl Jifií Novák,
kter˘ se umístil na 2. místû. V hodnocení
Sportovnû stfieleck˘ch klubÛ âeského stfie-
leckého svazu Stfiedoãeského kraje v práci
s mládeÏí do 18-ti let se v roce 2002 umístil
SSK Pfiezletice s velkou pfievahou na prvním

místû. Za námi skonãily kluby s velkou tradicí
jako je napfi. SSK Kolín, SSK Bene‰ov aj.

V leto‰ním roce máme za sebou MâR ka-
tegorie dorostu VzPu 40 konaném 16. 3. 2003
v Plzni, jehoÏ se zÛãastnilo ‰est stfielcÛ z na-
‰eho klubu. V kategorii mlad‰ích dorostencÛ
pfiekvapil Jifií Binder a umístil se na 11. místû.
Naproti tomu od ·tûpána Suntycha (20. mís-
to), Petra Dvofiáka (22. místo) a Luká‰e Jelín-
ka (24. místo) se ãekalo trochu lep‰í umístûní
(zapÛsobila nervozita a zdravotní indispozice).
V kategorii star‰ích dorostencÛ skonãil Jifií
Brothánek na 10. místû a v kategorii juniorÛ
VzPu 60 se umístil Jifií Novák na 17. místû. 

Podstatnû lépe dopadla sezóna maloráÏko-
vá 2003 zakonãená Mistrovstvím âeské re-
publiky, které se konalo 11. 9. 2003 - 13. 9.
2003 v Plzni. V kategorii juniorÛ se stal ná‰
Jirka Novák MISTREM âESKÉ REPUB-
LIKY v disciplínû LM 60 nástfielem 592
bodÛ ze 600 moÏn˘ch. DruÏstvo stfiedoães-

kého kraje, kterého byl Jirka No-
vák ãlenem se umístilo také na
1.místû v republice. V disciplínû
LM 3x40 skonãil Jirka Novák na
velmi pûkném 8. místû. Ani doro-
stenci nezklamali a sv˘mi v˘sledky
jsou dobrou pfiedzvûstí do budouc-
na. V disciplínû SM 60 se na‰i umís-
tili takto: Luká‰ Jelínek 13. místo,
Petr Dvofiák 18.místo, ·tûpán Sun-
tych 39. místo, Jifií Binder 42. mís-
to, Jifií Brothánek 55. místo a ko-
neãnû Luká‰ Michalec 66. místo.
V soutûÏi druÏstev SM 60 se umís-
tilo druÏstvo Stfiedoãeského kraje,
jehoÏ zástupci byli z na‰eho klubu
dva stfielci, jmenovitû Luká‰ Jelí-
nek a Petr Dvofiák na 2. místû
v republice. V disciplínû SM 3x20
bylo umístûní na‰ich závodníkÛ ná-
sledující: Jirka Brothánek 9. místo,
·tûpán Suntych 17. místo, Petr Dvo-
fiák 28. místo a Jirka Binder 29. mís-

to. Umístûní na mistrovství ãeské republiky
bylo odpovídající na‰im moÏnostem i kdyÏ
urãité rezervy tu je‰tû jsou. Tím dáváme pád-
nou odpovûì i tûm, ktefií by chtûli ná‰ sport
zlikvidovat, zákazem pouÏívání na‰í sportov-
ní stfielnice. Myslíme si,Ïe úãastí na‰ich stfiel-
cÛ na velk˘ch závodech a koneãnû na mist-
rovství ãeské republiky na‰i malou obec zvi-
ditelÀujeme a dobfie reprezentujeme. 

Za SSK Pfiezletice
Jifií Novák, Milan Dvofiák 

Jak se vedlo na‰im mlad˘m stfielcÛm v roce 2002 a 2003



� jednání o zavedení autobusové linky
na Brand˘s n. L. — nejpravdûpodobnûj‰í
zmûnou — úpravou trasy autobusu 375

� rozpoãet — pravdûpodobn˘ propad
pfiíjmové strany v oblasti daÀov˘ch
pfiíjmÛ obce (plán 1 050 tis. Kã, skut.
380 tis. Kã k aktuál. datu, pfiedpoklad
aktuální 500 tis. Kã) — dopady
do rozpoãtu obce pro r. 2004

� aktualizace vyhlá‰ek
—návrh na doplnûní ãi roz‰ífiení
obecních vyhlá‰ek — bude projednáno
na dal‰ích zasedáních ZO

� kontejnery na zahrad. odpad
— bude vyhlá‰eno zaãátkem listopadu

� návrh na v˘stavbu v dolní ãásti obce
lok. ã. 1 v ÚP — diskuze o dosud
pfiedloÏen˘ch návrzích

ZE DNE 11. 11. 2003

� probûhla schÛzka kultur. komise
— plán. mikulá‰ské dûtské nadílky
(p. Novotn˘, p. Mal˘, p. Hanzlíková)

� kontrola pfiedchozího zasedání ZO:
a) divadlo — ze 40 blokovan˘ch

vstupenek bylo vyuÏito 39, dosud
chybí vyúãtování dopravy — bude zaslá-
no v nejbliÏ‰ím období

b) v˘sadba lip v ul. ze Ctûnic na ãakovic-
kou silnici — splnûno, domluveno prÛbûÏ-
né sledování v˘sadu, postupnû budou li-
kvidovány staré stromy tak, aby byla za-
chována ucelenost zelenû

c) autobusová linka ã. 375
— v‰e musí b˘t zaji‰tûno pfies Krajsk˘
úfiad — probíhají dal‰í jednání, pfiíslib byl
obci dán, av‰ak dojde k ãas. prodlení —
fie‰ení cca 1. polovina r. 2004

d) zmûna jízdního fiádu busu ã. 302
— pouze u ranních spojÛ — zmûna
s platností od 15. 12. 2003

� probûhla kontrola provádûní vidimace
a legalizace — nápravná opatfiení nebyla
navrÏena (zápis z kontroly provádûní
vid. a leg. z 9. 10. 2003)

� Se správcem konkur. podstaty
byly podepsány kupní smlouvy na cesty
v lokalitách: Pod hájem + âOV Pod há-
jem a zÛstatek cest v obl. „OkálÛ“ s tím,
Ïe sml. byly dány na zápis vlastnického
práva do katastru nemovitostí

� kanalizace, vodovod
— znovu podána Ïádost o vydání územ.

rozhodnutí na stav. úfiadû v Brand˘se
— probûhla jednání za úã. starosty a ing. Buly
— spol. VRV pfiedloÏí návrh na spolupráci

s obcí v dané zál.
— stav. úfiad Ïádá o doloÏení dal‰ích

podkladÛ, které jsou aktuálnû shromaÏìo-
vány a pfiedávány

� v˘stavba v lokalitû na Vinofi
— probûhla schÛze stavební komise
(podrobnosti v zápisu stav.komise) — do-
poruãení SK: v˘stavba omezenûj‰ího po-
ãtu bytÛ s ohledem na dal‰í moÏn˘ rozvoj

— na zákl. tohoto doporuãení probûhla jed-
nání s orgány  schvalující územní plán

— podrobnosti + odpovûì na dopis investora
budou projednány na prac.schÛzce ZO

� ZO souhlasí s ustanovením opatrovnic-
tví za firmu OBEX s.r.o. Praha 3, ve vûci
kolaudace komunikace na parc. 421/8
a 421/28 v k.ú. Pfiezletice. Opatrovnictví
bude provádût obec Pfiezletice, v zastoupe-
ní starostou obce p. R. Novotn˘m
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pokraãování ze strany 3

CO SE UDÁLO OD MINULÉHO
VYDÁNÍ ZPRAVODAJE

V P¤EZLETICÍCH NA POLI
KULTURNÍM:

� 17. 5. Velkou událostí pro na‰i
obec bylo pfiedstavení SymbolÛ ob-
ce — praporu a znaku (mimocho-
dem — znaky a odznaky jsou stále
je‰tû v prodeji na OÚ). K dobré ná-
ladû pfiispûl PraÏsk˘ salonní or-
chestr, Lounská 13, velmi se líbila
módní pfiehlídka a zlat˘m hfiebem
odpoledne bylo vystoupení na‰ich
dûtí, které pfiedvedli âeskou bese-
du. Úspûch sklidili i „Ohniví mu-
Ïi“ a vyvrcholením byl ohÀostroj.
K celému odpoledni i veãeru pfii-
spûlo pûkné poãasí, takÏe i veãerní
taneãní zábava se vydafiila.

pofiádal v sobotu 23. 8. 2003 jiÏ
II. roãník rybáfisk˘ch závodÛ
»Pfiezletick˘ kapr« v lovu ryb
na poloÏenou nebo plavanou.

Rybáfisk˘ch závodÛ se celkem zú-
ãastnilo 19 rybáfiÛ a to v kategorii do-
spûlí (nad 15 let) 12 rybáfiÛ, kterou vy-
hrál p. Oufiedníãek st. a v kategorii dûti
(do 15 let) chytalo 7 rybáfiÛ, kterou vyhrál
Michal Do‰kafi a zároveÀ mûl nejvût‰í chy-
cenou rybu — kapra 54 centimetrÛ. Dal‰ím
pûkn˘m úlovkem byl ka-
ras stfiíbfiit˘ 42 cm,
chycen˘ p. S˘-
korou.

SoutûÏilo
se o zají-
mavé ce-
ny napfi.
prut, navi-
ják a o dal-
‰í rybáfiské
vybavení. Dû-

tem bylo poskytnuto obãerstvení zdarma
a v‰ichni úãastníci v kategorii do 15 let by-

li odmûnûni cenou.
Po skonãení rybáfisk˘ch závodÛ

a pfiedání cen pfiedvedl p. Oufiedníãek
se synem chytání ryb na fe-

eder (ãti fídr), coÏ je chy-
tání na plavanou: na biã
(dlouh˘ 12 m) a na od-

hoz, coÏ je chytání s prÛ-
bûÏn˘m splávkem.

Za ukázku a zajímavé vy-
svûtlení jednotliv˘ch

rybáfisk˘ch
technik chytání

jim dûkujem.
Doufáme,

Ïe pfií‰tích rybáfi-
sk˘ch závodÛ se

zúãastní více sou-
tûÏících rybáfiÛ.
V˘bor spolku

rybáfiÛ Pfiezletic

Spolek rybáfiÛ Pfiezletic

� 30. 4. Konal se slet ãarodûjnic u „Hasiãárny“ v Pfie-
zleticích, samozfiejmû za hojné úãasti místních obãanÛ
a kapely „Snûhuláci“. O obãerstvení se jiÏ tradiãnû po-
staral Fanda Holub. Hlavními aktéry byli ov‰em míst-
ní hasiãi, ktefií se postarali o to nejdÛleÏitûj‰í, bez ãe-
ho se Ïádné âarodûjnice neobejdou — o oheÀ.
� 31. 5. Toto sobotní odpoledne patfiilo dûtem. JiÏ
tradiãnû  oslavily svÛj svátek na Stfielnici ve Ctûni-
cích rÛzn˘mi soutûÏemi a hrami. Na závûr byl zapá-
len tradiãní táborák a opékaly se bufity.
� 27. 6. Konec ‰kolního roku a akce „Hurá na
prázdniny“. Odpoledne diskotéka pro dûti a veãer zá-
bava pro dospûlé.
� 28. 10. Zájezd do divadla ABC na hru Charleyo-
va teta.



MuÏstvo SK RSC pokraãovalo ve své hfie
i v jarních mûsících. Vût‰inu zápasÛ tento t˘m
odehrál na hfii‰ti v Pfiezleticích u rybníka, kam
za ním chodilo i mnoho fanou‰kÛ a pfiíznivcÛ
sportu. MuÏstvu se v jarní ãásti dafiilo a stále
se pohybovalo na postupov˘ch místech, coÏ
lákalo nejen diváky, ale také dal‰í zájemce
o modroÏlut˘ dres Pfiezletic. Bûhem jarní se-
zóny tak pfiibyli dal‰í hráãi: Berka Tomá‰,
Hájek Tomá‰ a ·vec Jifií. MuÏstvo mûlo tolik
hráãÛ, Ïe se v‰ichni neve‰li na soupisku da-
ného zápasu. V prÛmûru se dostavovala na zá-
pas ‰estnáct hráãÛ, coÏ bylo pro soupefie vel-
k˘m pfiekvapením a psychickou zátûÏí. MuÏ-
stvu se podafiilo uhájit druhou pfiíãku a tím
postup do ãtvrté ligy. Samozfiejmû následova-
la bujará oslava v místní hospodû.

Hráãi tohoto klubu uspofiádali v ãervenci
tradiãní turnaj Memoriál Emana Javornic-
kého, kde se v‰ak suverenita tohoto muÏ-
stva rozpadla. Zástupci tohoto t˘mu se ob-
jevili v dresech nûkolika muÏstev, t˘m Pfie-
zletic nemûl ‰Èastn˘ den a nepostoupil ze
základní skupiny. V leto‰ním roãníku vy-
hrál nováãek z Radotína.

Dále muÏstvo Pfiezletic zkusilo odehrát zá-
pas ve velké kopané na hfii‰ti Sluh, kde se mu

podafiilo ve slepené prázdninové sestavû vyhrát
nad místním klubem 3:2. Hráãi Sluh poÏádali
o odvetu zaãátkem záfií, na které se dostavilo

muÏstvo Pfiezletic v plné síle tj.
19 hráãÛ a vyhrálo i v tomto zá-
pase, tentokrát jen 1:0.

Pfii pfiihla‰ování muÏstva pro
podzimní sezónu bylo rozhodnu-
to o zaloÏení druhého muÏstva
Pfiezletic. Problémem se jevilo
dûlení muÏstva a bylo nalezeno
jednoduché fie‰ení. Byla pfiihlá-
‰ena veteránská liga, ve které
mohou nastoupit hráãi star‰í 35
let. MuÏstvo Pfiezletice SG bylo
zapsáno do tfietí veteránské ligy,

kde se jim vcelku dafiilo a nakonec se umísti-
lo jako druhé, coÏ staãilo k postupu do vy‰‰í
soutûÏe. MuÏstvo mûlo na soupisce tyto hrá-
ãe: Budafi Martin, Heglas Miroslav, Holec To-
má‰, Horálek Jifií, Macho Martin, Medfiick˘
Josef, ¤íha Tomá‰, Slavata Jaroslav, Slunéã-
ko Josef, ·vec Milan st. a Trachta Miloslav
a pro leto‰ní soutûÏ bude posilovat. Nûktefií
z tûchto hráãÛ v‰ak chodili a budou chodit
i na zápasy muÏstva Pfiezletice SK RSC, kte-
rému se v loÀské soutûÏi nedafiilo a vrací se
zpût do páté ligy.

Oproti jarní sezónû se nepodafiilo prosadit
hfii‰tû v Pfiezleticích do soupisky hfii‰È a tak
obû muÏstva odjíÏdí ke sv˘m zápasÛm na ne-
daleká i dosti vzdálená hfii‰tû.

V jarní sezónû hraje muÏstvo SK RSC
Pfiezletice 5. ligu E skupinu, muÏstvo Pfiezle-
tice SG ve veteránské lize hraje 2. ligu B sku-
pinu. Pro bliÏ‰í informace si muÏstvo udûla-
lo www-stránky, které jsou dle moÏností ak-
tualizovány. Tato stránka je k dispozici v‰em
fanou‰kÛm na adrese: www.sweb.cz/sk-rsc-
prezletice/.

V sobotu 19. ãervence 2003 se ve sportovním areálu u rybníka v Pfiezle-
ticích uskuteãnil „I. roãník Národního srazu pfiátel jedné stopy“ neboli mo-
torkáfiÛ. Spontánní akce vyprovokované nûkter˘mi ãleny SKP (sportovního
klubu Pfiezletice) se zúãastnilo celkem 17 jezdcÛ se stroji rÛzného stáfií, ku-
batur a znaãek v˘roby. Na programu srazu byly soutûÏe v nûkolika kate-
goriích mezi nimiÏ nechybûl „Hod motorem“ (na‰tûstí jen o objemu 50
cm3), „Jízda zruãnosti“ atd. Samozfiejmû, Ïe probûhla také obligátní „Spa-
nilá jízda“ pfiezletick˘mi ulicemi se závûreãn˘m fotografováním pfied ob-
ãerstvovacím svatostánkem „Hospodou na námûstí“. Celou akci pak zavr-
‰ilo grilování
krocana a kon-
zumace dobfie
vyhlazeného
pivka. JelikoÏ
se tato recesis-
tická akciãka
v‰em tak líbila,
urãitû bude její
pofiadatel, tedy
SKP pokraão-
vat v dobfie za-
poãaté tradici.
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Burácení siln˘ch motorÛ v pfiezletick˘ch ulicích

� 14. 9. V poslední fiadû toho-
to — jak sami uznáte — plod-
ného období — bylo jiÏ tradiã-
ní POSVÍCENÍ s houpaãka-
mi, kolotoãem, taneãní zába-
vou. koláãky, husou...

SK RSC Pfiezletice — Pfiezletice SG





§ 54
Stavby, jejich zmûny a udrÏovací práce

na nich lze provádût jen podle stavebního
povolení, nebo na základû ohlá‰ení sta-
vebnímu úfiadu.

§ 55 (1)
Stavební povolení se vyÏaduje... u sta-

veb v‰eho druhu bez zfietele na jejich sta-
vebnû technické provedení, úãel a dobu tr-
vání; stavební povolení se vyÏaduje téÏ
u zmûn dokonãen˘ch staveb

§ 71(1)
povolení stavebního úfiadu vyÏadují (po-

kud k tomu nejsou pfiíslu‰ny jiné orgány)
terénní úpravy, kter˘mi se podstatnû mûní
vzhled prostfiedí nebo odtokové pomûry.

§ 55 (2)
ohlá‰ení stavebnímu úfiadu postaãí
a) u drobn˘ch staveb
b) u stavebních úprav, jimiÏ se nemûní

vzhled stavby, nezasahuje se do nosn˘ch
konstrukcí stavby, nemûní se zpÛsob uÏívá-
ní stavby

§ 55 (3)
ohlá‰ení stavebnímu úfiadu vyÏadují

udrÏovací práce, jejichÏ provedení by
mohlo ovlivnit stabilitu stavby, poÏární
bezpeãnost stavby, její vzhled nebo Ïivotní
prostfiedí a v‰echny udrÏovací práce na
stavbû, která je kulturní památkou

Pro lep‰í orientaci pfiikládám vysvûtlení
nûkter˘ch uveden˘ch pojmÛ.

Zmûnami dokonãen˘ch staveb jsou

nástavby (jimiÏ se stavby zvy‰ují), pfiístav-
by (jimiÏ se stavby pÛdorysnû roz‰ifiují
a které jsou vzájemnû provoznû propojeny
se stávající stavbou), stavební úpravy (pfii
nichÏ se zachovává vnûj‰í  pÛdorysné i v˘‰-
kové ohraniãení stavby)

Zmûnami staveb pfied jejich do-
konãením se rozumûjí zmûny oproti
vydanému stavebnímu povolení, pfií-
padnû dokumentaci stavby ovûfiené
stavením úfiadem.

Jednoduch˘mi stavbami (pfii jejichÏ
realizaci vÏdy Ïádáme o stavební povo-
lení) jsou:

a) stavby pro bydlení, jejichÏ zastavûná
plocha nepfiesahuje 300 m2, pokud mají
nejv˘‰e 4 byty, jedno podzemní a tfii nad-
zemní podlaÏí vãetnû podkroví

b) stavby pro osobní rekreaci
c) nepodsklepené stavby s jedním nad-

zemním podlaÏím a stavby zafiízení stave-
ni‰tû, pokud jejich zastavûná plocha nepfie-
sahuje 300 m2 a v˘‰ka 15 m

d) pfiípojky na vefiejné rozvodné sítû
a kanalizaci

e) opûrné zdi
f) podzemní stavby, pokud jejich za-

stavûná plocha nepfiesahuje 300 m2

a hloubka 3 m
Drobn˘mi stavbami (pfii jejich reali-

zaci staãí ohlá‰ení) jsou stavby, které pl-
né doplÀkovou funkci ke stavbû hlavní.

a) stavby s jedním nadzemním podla-
Ïím, pokud jejich zastavûná plocha nepfie-
sahuje 16 m2 a v˘‰ka 4,5 m

b) podzemní stavby, pokud jejich
zastavûná plocha nepfiesahuje 16 m2

a hloubka 3 m
c) oplocení
d) pfiipojení drobn˘ch staveb na rozvod-

né sítû a kanalizaãní stavby hlavní
Za drobné stavby se nepovaÏují stav-

by garáÏí.

V pfií‰tím ãísle Zpravodaje vás seznámí-
me s doklady nutn˘mi pfii ohlá‰ení drobné
stavby, Ïádosti o stavební povolení, zmûny
stavby pfied dokonãením, terénní úpravy,
Ïádost o kolaudaci, Ïádost o zápis novo-
stavby do katastru nemovitostí. (Al.)

OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pfiezleticích. Náklad 250 kusÛ.

POKUD CHCETE STAVùT âI P¤ESTAVOVAT,
PORADÍME VÁM, CO ¤ÍKÁ STAVEBNÍ ZÁKON.

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

Na MÚ je moÏnost
zakoupení symbolÛ obce

vlajeãka 80 Kã, odznaky 30 Kã,
samolepka 20 Kã.

� � �
Dále je moÏnost zakoupení
tfií druhÛ leteck˘ch snímkÛ

obce a okolí. Velice kvalitní snímky
formátu 30x40 cm jsou zataveny ve fólii
a mÛÏete je na MÚ zakoupit za 220 Kã/ks.

UPOZORNùNÍ

ProtoÏe stále ãastûji dochází ke
krádeÏím v bytech a domech,
pfiedkládáme vám desatero zabez-
peãení tak, jak jej vypracovala
skupina kriminalisté policie âR:

� Pfii odchodu zamykejte vstupní
dvefie, zkontrolujte uzavfiení oken
a ostatních dvefií

� V pfiípadû ztráty klíãÛ neprodlenû
vymûÀte zámkovou vloÏku

� Na vstupní dvefie nainstalujte
panoramatické kukátko, bezpeã-
nostní závoru, nebo fietízek
a pouÏívejte tyto prostfiedky pfii
otevírání neznám˘m osobám

� Vstup do vaãeho obydlí zajistûte
kombinací mechanick˘ch a elektro-
nick˘ch bezp. prvky (speciální ko-
vání a zámkové systémy, bezp. fó-
lie, Ïaluzie, rolety, el. ãidla)

� Na zvonky, schránky a dvefie
uvádûjte pfiíjmení v mnoÏném
ãísle bez titulÛ

� Mûjte se na pozoru pfied lidmi,
ktefií chodí od dvefií ke dvefiím
a nabízejí rÛzné sluÏby

� Vytvofite si seznam cenn˘ch vûcí
(elektronika, obrazy a umûlecké
pfiedmûty, ‰perky) vã. v˘robních ãí-
sel, pofiiìte jejich fotodokumentaci

� Opraváfie ãi jiné servisní
pracovníky nevpou‰tûjte, pokud
jste si je sami neobjednali, nebo
pokud organizace ãi firma termín
náv‰tûvy vãas neoznámila

� Nechlubte se sv˘mi
majetkov˘mi pomûry

� NezvefiejÀujte skuteãnost,
Ïe va‰e obydlí zÛstane po del‰í
dobu opu‰tûné

P¤ED ODJEZDEM NA DOVOLENOU

� NezapomeÀte zajistit vybírání
po‰tovní schránky

� Nezatahujte rolety a Ïaluzie
� Vytvofite zdání, Ïe v bytû je nûkdo

pfiítomen — el. spínaã zajistí
v ãasov˘ch intervalech zapnutí
a vypnutí svûtla, rádia ãi televize

� Cennûj‰í vûci si uschovejte v ban-
kovních bezpeãnost. schránkách,
pfiípadnû u pfiíbuzn˘ch ãi pfiátel

� V pfiípadû, Ïe máte telefon se záz-
namníkem, nenechávejte na nûm
vzkaz o svém odjezdu na dovolenou

Myslete na to, Ïe mít dobré vzta-
hy se sv˘mi sousedy je jedním
z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak zabez-
peãit svÛj byt ãi dÛm. (Al.)

KONDIâNÍ CVIâENÍ
PRO ÎENY

kaÏdé pondûlí a ãtvrtek
od 19.30 ve spoleãenském sále

Místního úfiadu.

P¤IJëTE SI ZACVIâIT

POZOR NA ZLODùJE


