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OZNÁMENÍ
OBâANÒM:VáÏení spoluobãané,

K vût‰inû z Vás se tyto slova dostanou v dobû
nástupu nového roku, roku 2006. V tomto obdo-
bí vût‰ina lidí bilancuje uplynulé období a s vût-
‰ím ãi men‰ím optimismem oãekává vûci budou-
cí. Dovolte mi tedy, abych se i já pokusil o jaké-
si vlastní zhodnocení období minulého, s ãásteã-
n˘m v˘hledem k vûcem oãekávan˘m.

Uplynulé období bylo z mého osobního hledis-
ka dosti problematické a i nepovedené. Bylo to
také zpÛsobeno více neÏ ãtyfimûsíãními zdravotními problémy, které mû
v loÀském roce provázely. Je pravdou, Ïe jsem se v‰em vûcem nemohl
vûnovat tak, jak by bylo tfieba. Právû proto asi na nûkteré hodnocené
vûci pohlíÏím spí‰e kriticky a nikoliv vyjmenováním pouze úspûchÛ.

Kanalizace-vodovod. Slova, pfii kter˘ch nûkomu jiÏ naskoãí husí kÛ-
Ïe, nûkdo se pouze ironicky pousmûje, a jin˘ tento odstavec pfieskoãí.
Je pravda, Ïe se k Vám dostává dal‰í informace z této problematiky po
roãní pauze. BohuÏel témûfi za cel˘ uplynul˘ rok nebyla pfiíleÏitost Vám
sdûlit nûco nového. Ledy se hnuly aÏ v poslední ãtvrtinû roku. I kdyÏ
Ïádost o dotaci na vodovod byla na ministerstvu zemûdûlství pfievede-
na do roku 2006 /kéÏ by se dotace pfiidûlovaly tak ãasto, jak se tam mû-
ní ministfii/, dobrá zpráva pfii‰la. Na konci fiíjna zasedala komise na
min. Ïivotního prostfiedí a rozhodovala o dodacích na kanalizace. Na-
‰e obec byla tzv. „nad ãarou“ mezi v‰emi Ïadateli a v˘sledkem tohoto
jednání bylo, Ïe v‰em ÏadatelÛm nad ãarou byla poÏadovaná dotace
schválena (zatím chybí písemné potvrzení tohoto rozhodnutí). JelikoÏ
v tomto roce také konãí pûtilet˘ cyklus stavebního spofiení, kter˘ mohl
b˘t realizován díky ochotû mnoha z Vás, budeme v následujícím obdo-
bí disponovat finanãními prostfiedky, které nám jiÏ pokryjí zhruba
90 % nákladÛ na celou stavbu. Jsem pfiesvûdãen, Ïe rok 2006 tak bu-
de rokem, kdy tuto stavbu zahájíme a povedeme k úplnému dokonãení.

Povedlo se nûco v loÀském roce?
âásteãnû mÛÏeme b˘t spokojeni s pû‰í cestou do Vinofie, která byla zbu-

dována. Zdánlivû jednoduchá záleÏitost, ale uvûdomme si, Ïe tato cesta
vede po soukrom˘ch pozemcích a se v‰emi majiteli bylo nut-
no jednat a respektovat jejich pfiipomínky. Nestihli jsme
zpevnit povrch cesty v místech, kde nejsou obrubníky, ale to
bude zcela jistû napraveno na jafie. Ani napojení a vybudo-

vání chodníku u Ctûnického lesa ve Vinofii není snadnou zá-
leÏitostí. I kdyÏ jsme s pfiedstaviteli Vinofie v kontaktu, problé-
mem v této oblasti jsou nevyjasnûné vlastnické vztahy k po-
zemkÛm. Ale i to se pokusíme vyfie‰it.

Díky patfií partû nad‰encÛ, ktefií zaãali s obnovou dûtského
hfii‰tû a na vlastní náklady vybudovali základ místa, kde by mo-

hl vzniknout pfiíjemn˘ areál pro na‰e dûti, a nejen pro nû.
BohuÏel jsme z kapacitních dÛvodÛ museli pfiesunout do pfií‰-

tího roku vybudování dal‰ích odpoãinkov˘ch míst v rÛzn˘ch
ãástech obce a také plánovanou v˘sadbu nové zelenû.

Co dál! Zapojíte se?
Pejskafii. V Pfiezleticích pohoda, Ïe? Vypustím svého mazlíã-

ka aÈ se probûhne (a vyk….) kdekoliv, nebo se s ním i projdu,
v˘sledek je stejn˘. ¤e‰ení: Koneãnû pochopím, Ïe okolo mû Ïijí
také lidé, nebo odchytová sluÏba svoji práci umí a za svého maz-

líãka si zaplatím (kdo proÏil, ví Ïe se jedná o tisícové ãástky).
Odpady. Dej lidem moÏnost vyvézt zahradní odpad k obecnímu odpa-

du! To, co tam milí spoluobãané vyváÏíte, hrÛza! UÏ to neudûlám. A co
Vy, na okrajích obce? Jste pfiesvûdãeni, Ïe kdyÏ odstraníte ceduli o záka-
zu, Ïe jste nepostiÏitelní? V souãasné dobû provûfiujeme moÏnost otevfiení
tzv. shromaÏdi‰tû odpadu jak pro obec, tak i pro obãany. Nebudete to v‰ak
mít blíÏe k sousedovu plotu? âas ukáÏe.

Topíme si! Kde jsou ty doby, kdyÏ v podveãer zatápûli v‰ichni. Dnes
staãí veãerní procházka a komín, ten neschováte. To jsou vÛnû. âlovûk se
aÏ diví, co v‰e se dá spálit. 

JiÏ ale dost, tûch vzkazÛ by bylo asi mnohem více. AÈ k nûkter˘m míst-
ním spolkÛm, fiidiãÛm, podnikatelÛm atd. Je doba klidu a bilancování.
Kdo se cítí b˘t jmenován a uvûdomí si to, dobfie, aÈ je to minulostí, a ten
kdo se nevidí, budeme upozorÀovat tak dlouho aÏ snad …

Na závûr mi dovolte, abych Vám i Va‰im blízk˘m popfiál do nového
roku hodnû zdraví, osobní pohody a vzájemné tolerance.

Rudolf Novotn˘.

Pravidelná zasedání se konají
vÏdy v úter˘ od 19.00 hod.

na obecním úfiadû a jsou vefiejná,
pfiístupná v‰em obãanÛm.

TERMÍNY:
17. ledna, 14. února, 14. bfiezna,
11. dubna, 9. kvûtna, 6. ãervna.

PLÁN ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

NA I. POLOLETÍ 2006:

Obecní úfiad v Pfiezleticích oznamuje v‰em
obãanÛm, Ïe od pondûlí 2. ledna 2006 je moÏ-
no zakoupit na OÚ známky na svoz komunál-
ního odpadu pro rok 2006.

Ceny známek za svoz TKO pro rok 2006:

Typ 1x t˘dnû sezonní 1x za 14 dní 
nádoby (52 svozÛ) (39 svozÛ) (26 x)

110/120 l 1.950 Kã 1.700 Kã 1.250 Kã
240 l 3.450 Kã 2.750 Kã 2.200 Kã

Svoz podle známek z roku 2005 bude provádûn
pouze ke dni 31. ledna 2006. 

Na obecním úfiadû jsou i nadále
k dispozici odpadové
pytle (120 l), které je
po naplnûní moÏno
pfiistavit k jakékoliv
nádobû na TKO a tento
pytel bude pfii svozu
odvezen. Cena jednoho
pytle je 50 Kã.

âtrnáctidenní svoz
zaãíná stfiedou 4. ledna
a dále 18.1., 1.2., 15.2.,
.......atd.

SLOVO STAROSTY

Souãasnû s tím obecní úfiad oznamuje,
Ïe je nutno uhradit poplatek za psa
dle platné Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2001
o místních poplatcích. 

V˘Àatek z vyhlá‰ky 1/2001 – Poplatek ze psÛ ãiní roãnû:
a) z prvního psa …………………………......…… Kã 100,–
b) z druhého a kaÏdého dal‰ího psa ……….......… Kã 150,–
c) z prvního psa, jehoÏ vlastníkem je poÏivatel dÛchodu, 

kter˘ je jeho jedin˘m pfiíjmem ………....……… Kã 70,–
d) z druhého a kaÏdého dal‰ího psa, jehoÏ vlastníkem je poÏivatel

dÛchodu, kter˘ je jeho jedin˘m pfiíjmem …................. Kã 100,–

Poplatek se platí z kaÏdého psa star‰ího 3. mûsícÛ. Vznik-
ne-li nebo zanikne-li poplatková povinnost bûhem roku,
ãiní poplatek 1/12 sazby za kaÏd˘ i zapoãat˘ kalendáfiní
mûsíc. Rudolf Novotn˘, v.r.
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I. ROZPOâTOVÉ P¤ÍJMY
1111  DPFO ze záv. ãin. 1.000.000
1112  DPFO ze sam. v˘d. ãin. 750.000
1113  DPFO z kap. v˘nosÛ 50.000
1121  DP právnick˘ch osob 1.200.000
1211  DaÀ z pfiidané hodnoty 1.800.000
1341  Poplatek ze psÛ 21.000
1343  Poplatek za úÏívání vefiejného prostr. 30.000
1344  Poplatek za provoz. v˘h. hracích aut. 40.000
1361  Správní poplatky 40.000
1511  DaÀ z nemovitosti 520.000
4112  Dotace ze státního rozpoãtu 10.400

5.461.400

2321  Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod
2321  3129   Ostatní investiãní pfiíjmy 530.000   
3639  Komunální sluÏby a územní rozvoj
3639  2132  Pfiíjmy z pronájmu nemovitostí 140.000

3722  Sbûr a odvoz komunálních odpadÛ
3722  2111  Pfiíjmy z poskytování sluÏeb 500.000
2112  Pfiíjmy z prodeje zboÏí 5.000

6171  âinnost místní správy
6171  2111  Pfiíjmy z poskytování sluÏeb 1.000
6171  2112  Pfiíjmy z prodeje zboÏí 1.000
6171  2132  Pfiíjmy z pronájmu - ostatní 5.000 
6171  2324  Pfiijaté nekapitálové pfiíspûvky a náhrady 30.000   

6310  Pfiíjmy a v˘daje z úvûrov˘ch finanãních operací
6310  2141  Pfiíjmy z úrokÛ 600.000
6310  2142  Pfiíjmy z podílÛ na zisku a dividend 180.000 

CELKEM 7.453.400

II. ROZPOâTOVÉ V¯DAJE
2212  Silnice
2212  5139  Nákup materiálu 20.000
2212  5171  Opravy a udrÏování 10.000

2219  Ost. záleÏitosti pozemních komunikací
2219  5169  Nákup ostatních sluÏeb 10.000

2221  Provoz vefiejné silniãní dopravy
2221  5193  V˘daje na dopravní územní obsluÏnost170.000

2321  Odvádûní a ãi‰t. odpadních vod
2321  5321  Budovy, stavby, projekce 300.000

2521  Bezpeãnost práce
2521  5169  Nákup ostatních sluÏeb 20.000

3113  Základní ‰koly
3113  5321  Neinvestiãní dotace obcím 400.000

3314  Knihovnické ãinnosti
3314  5229  Dotace na provoz 15.000

3319  Ostatní záleÏitosti kultury
3319  5164  Nájemné 20.000
3319  5169  Nákup ostatních sluÏeb 40.000
3319  5175  Poho‰tûní 20.000

3341  Rozhlas a televize
3341  5169  Nákup ostatních sluÏeb 10.000

3399  ZáleÏitosti kultury
3399  5194  Vûcné dary, jubilanti 25.000
3399  5492  Dary obyvatelstvu 25.000

3419  Ostatní tûlov˘chovná ãinnost
3419  5139  Nákup materiálu 20.000

3631  Vefiejné osvûtlení
3631  5139  Nákup materiálu 20.000 
3631  5154  Elektrická energie 70.000
3631  5171  Opravy a udrÏování 30.000

3721  Sbûr a odvoz nebezpeãn˘ch odpadÛ
3721  5169  Nákup ostatních sluÏeb 40.000

3722  Sbûr a odvoz komunálních odpadÛ
3722  5169  Nákup ostatních sluÏeb 500.000

3723  Sbûr a odvoz ostatních odpadÛ
3723  5169  Nákup ostatních sluÏeb 50.000

III. ROZPOâTOVÉ V¯DAJE
3745   Péãe o vzhled obcí a vefiejnou zeleÀ
3745  5139  Nákup materiálu 50.000
3745  5156  Pohonné hmoty a maziva 5.000
3745  5169  Nákup ostatních sluÏeb 25.000

4319  Ostatní péãe a pomoc obãanÛm
4319  5499  Ostatní transféry obyv. - stravné 60.000

5512  PoÏární ochrana - dobrovolná ãást
5512  5134  Prádlo, odûv, obuv 10.000
5512  5139  Nákup materiálu 35.000
5512  5156  PHM, maziva 5.000

6112  Zastupitelstva obcí
6112  5023  Odmûny ãlenÛ zastupitelstva obcí 540.000

6171  âinnosti místní správy
6171  5011  Platy zamûstnancÛ v prac. pomûru 595.000
6171  5021  Ostatní osobní v˘daje 20.000
6171  5031  Sociální poji‰tûní - odvody 367.000
6171  5032  Zdravotní poji‰tûní - odvody 136.000
6171  5132  Ochranné pomÛcky 10.000
6171  5134  Prac. odûvy  zam. OÚ 5.000
6171  5136  Knihy, tisk, uãební pomÛcky 5.000
6171  5137  Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek 200.000
6171  5139  Nákup materiálu 100.000
6171  5153  Plyn 60.000
6171  5161  SluÏby po‰t 5.000
6171  5162  SluÏby telekomunikací, internet 60.000
6171  5163  SluÏby penûÏních ústavÛ 220.000
6171  5166  Poradenství, právní sluÏby 20.000
6171  5167  SluÏby ‰kolení a vzdûlávání 5.000
6171  5169  Nákup ostatních sluÏeb pro OÚ 50.000
6171  5171  Opravy a udrÏování 100.000
6171  5172  Programové vybavení 35.000
6171  5173  Cestovné 10.000
6171  5175  Poho‰tûní 10.000
6171  5362  Platby daní a notáfisk˘ch popl. 10.000
6171  5192  Neinvest. náhrady 200.000

6409 Ostatní ãinnosti
6409  5901  Nespecifikované rezervy 685.400
6409  6901  Rezervy kapitálov˘ch v˘dajÛ 2.000.000

CELKEM 7.453.400

HOSPODA¤ENÍ OBCE



V pfiípadû, Ïe dfievina dosahuje
pfiedepsaného rozmûru 80 cm, je
nutno formou správního rozhod-
nutí vydat povolení s kácením.
Toto rozhodnutí vykonávají dle
§ 76 odst. 1 písm. a) zákona ã.
114/1992 Sb. obecní úfiady. 

Îádost o povolení ke kácení
dfievin rostoucích mimo les po-
dává vlastník pozemku ãi ná-
jemce se souhlasem
vlastníka pozemku,
na nûmÏ tyto dfie-
viny rostou.
Îádost musí
obsahovat:

a) jméno a adresu Ïadatele
b) doloÏení vlastnického

ãi nájemního vztahu Ïadatele
k pozemkÛm a dfievinám,
rostoucím mimo les

c) specifikaci dfievin rostoucích
mimo les, které mají b˘t
káceny, zejména jejich druh,
poãet, velikost plochy kefiÛ
vãetnû situaãního zákresu

d) udání obvodu kmene stromu
ve v˘‰ce 130 cm nad zemí

e) zdÛvodnûní Ïádosti
Kácení se zpravidla povoluje

v dobû vegetaãního klidu, to je od
1.10. – 31.3.

Pokud je pozemek ve vlastnictví
právnické osoby, kácení se povoluje
pro v‰echny dfieviny bez ohledu na
velikost. 

UMÍSTùNÍ DAL·ÍCH
DVOU KONTEJNERÒ NA

T¤ÍDùN¯ ODPAD
Proto, aby skuteãnû kdokoli mohl

vyuÏít kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad
a nemusel s ním chodit pouze do stá-

vajících nádob umístûn˘ch u hospo-
dy, se Obecnímu úfiadu podafiilo od
nového roku zajistit dal‰í dva kontej-
nery na tfiídûn˘ odpad. 

Jejich umístûní bude upfiesnûno na
v˘vûskách OÚ ale pfiedpokládáme,
Ïe vhodná místa jsou kfiíÏení ulic To-
polová – Ctûnická a horní ãást Za-
hradní ulice. 

V pfiípadû, Ïe v okolí kontejnerÛ
nebude udrÏován pofiádek, budou
pfiemístûny. 

UPOZORNùNÍ
JiÏ Ve Zpravodaji ãíslo 3 jsme

vás informovali (a opûtovnû pfiipo-
mínáme), Ïe na Obecním úfiadû lze
získat formuláfie nutné napfi. pfii
ohlá‰ení drobné stavby, Ïádosti
o stavební povolení, zmûny stavby
pfied dokonãením, ohlá‰ení terén-
ních úprav, Ïádosti o vklad do ka-
tastru nemovitostí atd. Lze zde zís-
kat i soubory pfiedpisÛ a vzory dal-
‰ích smluv takÏe kaÏd˘, kdo bude
pfiípadnou smlouvu ãi Ïádost po-
tfiebovat, mÛÏe si formuláfi nebo
vzor nechat okopírovat. 

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!

INFORMACE PRO OBâANY
O KÁCENÍ D¤EVIN

NA SOUKROM¯CH POZEMCÍCH
Na základû opakujících se dotazÛ a pochybení v zá-
leÏitostech kácení dfievin na soukrom˘ch pozem-
cích vydal Odbor Ïivotního prostfiedí MÚ Brand˘s
nad Labem – Stará Boleslav následné sdûlení: po-
kud dfieviny rostoucí mimo les (za pfied-
pokladu, Ïe nejsou v˘znamn˘m krajin-
n˘m prvkem – nenacházejí se v údolní
nivû potoka) a mají ve v˘‰ce 130 cm
nad zemí obvod kmene do 80 cm, nebo
souvislé kefiové porosty nezabírají cel-
kovou plochu do 40 m2, zákon nevyÏa-
duje povolení k jejich kácení.

JÍZDNÍ ¤ÁD


