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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
Čtvrtá adventní neděle je za námi, což je
neklamné znamení, že se nezadržitelně blíží
vánoce, ale pomalu i konec letošního roku. Dříve
než dokončíte poslední přípravy a usednete
v poklidu ke štědrovečernímu stolu, než se
odeberete podívat pod vánoční strom, kde se
znovu zvláštně rozzáří oči vašich dětí, vnoučat a
pravnoučat, než se přesvědčíte, zda jste byli také odměněni za
celoroční práci a starost o své nejbližší, přinášíme vám ještě pár
důležitých informací.
Kdo sleduje dění v našich obcích, tak vzal a nadále bere na
vědomí, že se ve prospěch občanů těchto obcí zastupitelé i
členové rady městyse Brozany nad Ohří také činili, a důvody jsou
nasnadě. V mnoha oblastech samosprávy městyse je potřeba
bezpochyby navázat na nové právní úpravy. V některých
záležitostech samosprávy městyse je zásah vynucen některými
nešvary a chováním jednotlivců i skupin občanů. Někdy je
zkrátka potřeba udělat po čase v hospodaření trochu pořádku.
Příkladem uvádím ta nejpodstatnější rozhodnutí.
Koncem loňského roku byla provedena inventura nájemních
smluv na hrobová místa a počátkem roku letošního bylo zahájeno
podepisování smluv nových. Dosud jich je podepsáno zhruba 90
%. Rovněž systém placení nájemného se změnil (byl uzpůsoben
tomu, jak je používán ve všech okolních obcích a městech). Tím
se zjistilo, že je na místním hřbitově dosti prázdných hrobových
míst. Kromě toho jsme na místním hřbitově pokračovali s dalšími
stavebními úpravami.
Zastupitelé přijali novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o
zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných
prostranstvích. Tato vyhláška byla i za pomocí členů
bezpečnostní agentury uvedena poměrně rychle v život a
odstranila jeden velice rozšiřující se nešvar.
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Zastupitelé přijali novou Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2016, Požární řád. Jeho
dosavadní ustanovení již zdaleka neodpovídalo
novým právním předpisům. Poté byly uzavřeny
další Smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany Jednotky sboru dobrovolných
hasičů městyse s okolními obcemi, které
finančně přispívají na vybavení této jednotky.
Zastupitelé v červnu přijali nový Strategický rozvojový plán
městyse, jehož druhou částí je zásobník projektů. Podle něho a
předpokladu vypisování dotací je pak postupováno s přípravami
realizace jednotlivých zásadních stavebních akcí. Posledním
rozhodnutím bylo právě podle tohoto zásobníku schváleno
zajištění projektových dokumentací na výstavbu nové budovy
úřadu městyse a na rekonstrukci sportovní haly včetně
ubytovacích prostor a bývalého kina. V současné době
pořizujeme stavební dokumentace jednak na rekonstrukci budovy
základní školy, ale také na budovu svépomocné dílny svazarmu.
V příštím roce bychom rádi požádali o dotaci, pomocí níž bychom
chtěli vybudovat nové prostory pro výuku místní ZŠ.
Mezi ta letošní nejpodstatnější rozhodnutí lze zařadit schválení,
že bude městys Brozany nad Ohří, potažmo SLUŽBY BROZANY
s.r.o. od 1. 1. 2017 provozovat formou franšízy pobočku Pošty
Partner. Vlastní změna probíhá postupně již půl roku, provoz
pobočky nebude přerušen a přínosem pro občany bude rozšířená
provozní doba.
Dalším podstatným rozhodnutím je žádost o Změnu kategorie
lesa ve vlastnictví městyse, a to změnu z lesa hospodářského do
kategorie Lesů zvláštního určení, subkategorie lesů Příměstských
a dalších lesů se zvýšenou rekreační funkcí, které Krajský úřad
Ústeckého kraje svým Rozhodnutím ze dne 16. 12. 2016 vyhověl.
Účelem této žádosti je podstatné omezení těžby (min. 3/4 plochy
by muselo být podle Lesní hospodářské osnovy do roku 2020
vykáceno) a zachování tohoto lesa v jeho podobě, vyjma těžby
ze zdravotních důvodů nebo nebezpečí pádu jinak poničeného
stromu.
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Na poslední schůzi zastupitelé městyse pak
provedli důležité rozhodnutí a schválili nové
Obecně závazné vyhlášky č. 4, 5, 6, 7 a 8/2016,
o místních poplatcích. Ty nahradí jednu původní
velkou vyhlášku proto, aby povinné úpravy
jednotlivých poplatků byly jednodušší, byť jsou
prováděny z jakýchkoliv důvodů. Do života
našich obcí zasáhne nejvíce od 1. 1. 2017 ta
první, alespoň tedy zpočátku. Obecně závazná
vyhláška č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů. Opět jsme se tímto systémem zařadili mezi
naprostou většinu obcí; ve městech jiný systém již nefunguje.
Kdo pročítá zpravodaje, tak si jistě vzpomene, že nutnost změny
systému byla avizována již vloni na podzim.
Je potřeba přiznat, že se jedná o změnu, která zasáhne každého.
„I ty, kteří ještě doposud tvrdí, že žádný odpad nemají.“ Vážení
občané, zákon o odpadech připouští tři základní možné systémy
úhrady poplatků, a pokud jsme mezi nimi vybírali a hledali různé
varianty, pak jsme vybrali ten nejjednodušší a nejspravedlivější.
Je nutné si přitom uvědomit některé skutečnosti a opustit co
nejdříve jakousi „pozici vzdoru“. Bude třeba vždy rozmyslet a
nevystavovat k odvozu poloprázdné popelnice. Víc než důležité
je také pokračovat v třídění odpadu, které nepřímo ovlivní výši
poplatku pro příští rok. Čím více odpadu totiž vytřídíme, tím
menší náklady bude městys vynakládat na svoz a likvidaci
komunálního a velkoobjemového odpadu. Tedy tím menší může
poplatek být. Na tomto místě mi dovolte, abych znovu veřejně
poděkoval všem, pro které je třídění odpadu vlastní a předávají
odpad do příslušných nádob na určených místech.
Další podrobnosti k tomuto tématu pak ještě uvnitř Zpravodaje.
Vážení spoluobčané,
úvodního článku bych chtěl využít ještě k tomu, abych poděkoval
za bezproblémový chod úřadu městyse všem úřednicím a za
práci na zvelebování veřejného prostranství všem pracovníkům,
kteří se podíleli na veřejně i obecně prospěšných pracích.
Dovolte mi poděkovat zaměstnancům servisní organizace Služby
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Brozany s.r.o. za veškerou práci při správě obecního majetku.
Rovněž tak mi dovolte poděkovat vám všem, kteří se staráte o
okolí svého bydliště, jimž není lhostejný stav svého nejbližšího
okolí.
Závěrem bych pak chtěl všem popřát příjemné a pohodové prožití
svátků vánočních v kruhu těch nejbližších. Do nového roku pak
každému hodně zdraví, hodně štěstí, spoustu elánu a energie do
další práce.
starosta Ing. Václav Bešta

INFORMACE ÚŘADU
PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
Úterý
27. 12. 2016
ZAVŘENO
Středa
28. 12. 2016
ZAVŘENO
Čtvrtek
29. 12. 2016
ZAVŘENO
Pátek
30. 12. 2016
ZAVŘENO
Od pondělí
02. 01. 2017
platí běžná provozní doba.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA BĚHEM VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ:
Sobota
24. 12. 2016
ZAVŘENO
Neděle
25. 12. 2016
ZAVŘENO
Úterý
27. 12. 2016
16:00 – 18:00
Čtvrtek
29. 12. 2016
16:00 – 18:00
Sobota
31. 12. 2016
ZAVŘENO
Neděle
01. 01. 2017
ZAVŘENO
Od pondělí
02. 01. 2017
platí běžná provozní doba.
PROVOZNÍ DOBA POŠTY PARTNER:
Pátek
30. 12. 2016
ZAVŘENO
Od pondělí
02. 01. 2017
platí nová provozní doba.
Pondělí, Úterý
7:30 – 11:00
12:00 – 16:00
Středa
7:30 – 09:00
12:00 – 16:00
Čtvrtek, Pátek
7:30 – 11:00
12:00 – 16:00
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LÍSTKY NA POPELNICE
Nespotřebované lístky na popelnice v tomto roce, je možné vrátit
během měsíce ledna v roce 2017.
PRODEJ PAMĚTNÍCH MEDAILÍ A PŘÍVĚSKŮ MĚSTYSE
BROZANY NAD OHŘÍ
Na úřadě městyse je možné zakoupit přívěsek městyse Brozany
nad Ohří za cenu 80,- Kč a medaili z alpaky za cenu 70,- Kč.
PRODEJ KNIHY DĚJINY
je možné zakoupit v prodejně pana Novotného nebo na úřadě
městyse.
ANKETA
Na webových stránkách městyse je anketa na novou budovu
úřadu městyse. Řekněte nám i vy, jaká by se vám nejvíce líbila.

AKTUALITY
HOSTĚNICE BILANCUJÍ
Tak už tu máme konec roku, nejkrásnější dny darů a vzpomínek
na vše krásné. Období hodnocení jak se nám každému podařilo
splnit novoročních předsevzetí a přání, můžeme doplnit i
poohlédnutím se za tím, co vše se podařilo realizovat v našem
Městysu. I v našich Hostěnicích jsme rádi za opravu průjezdních
komunikací, ošetřování zeleně či opravu křížků (božích muk) atd.
Sledovali jste, jak se nám dařilo nadále úspěšně čelit úsilí
investora v realizaci jeho záměru výstavby malé vodní elektrárny
na našem jezu. Chceme si přeci zde uchránit naše krásné
prostředí a přírodní podmínky pro veškeré tvorstvo. Zásluhou
vedení městyse jsme zahájili společně kampaň na řešení
dlouhodobě neřešeného problému likvidaci fekálií. Nevím, na co
vše si ještě vzpomenete, ale dobým počinem nebo začátkem nic
nekončí. V příštím roce budeme v nastoupené cestě určitě
pokračovat. Pro krásné a veselé Hostěnice stručně řečeno zde
malou vodní elektrárnu nechceme, naopak řešení a odstranění
ekologické zátěže ano. Věřím, že společným úsilím a
6

pochopením se nám bude dařit. Snažme se, ať máme k sobě
všichni v novém roce zase o kousek blíže a ať nám jde s
úsměvem všechno lépe.
Přeji i za vedení spolku Brozany z. s. všem Hostěňákům a
Brozaňákům příjemnou vánoční pohodu, štěstí, lásku a hlavně
zdraví v novém roce 2017. Rádi vás uvidíme na kratičkém
tradičním setkání v Hostěnicích u vánočního stromku 24. 12. po
16. hodině.
Oldřich Krejčí

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE
RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, kolegové rybáři i do posledního zpravodaje
posílám za rybáře příspěvek.
Blíží se konec roku
2016,
prožíváme
adventní
čas,
vánoční svátky a
konec roku máme
před sebou. Rybáři
budou bilancovat,
jaká byla ta letošní
sezóna? U někoho
úspěšná, u někoho
méně, tak to v
životě chodí. Výbor
MS se scházel 1x za měsíc, aby plnil úkoly, které jsme si dali a
které nám ukládá výbor MO v Litoměřicích. Mládež se scházela
2x za měsíc pod vedením Zděnka Nováka a zaměřila se na
praktický rybolov.
Rybářská stráž kontrolovala hlavně rybářský revír Ohře č. 1.
Pokračovalo podzimní zarybňování revíru Ohře 1. Pořizuji pro
kamarády fotodokumentaci, neb jsem při vysazování ryb
přítomen. Takže opět a to letos podruhé se vysadil candát o
velikosti 8 – 10cm, potom se vysadil 2x kapr o celkové váze 10 q,
to je cca 800 kaprů o velikosti 35 až 40 cm, a poslední rybou,
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která se do Ohře pustila, byl amur bílý o velikosti 40 -50 cm. Do
rybníka ATC bylo např. vysazeno 150 ks a další kusy se odvezly
na hlavní tok a další podrevíry/ rameno Nové Dvory, rybník
Doksany.
V chovném rybníku je zakomorována násada kapra, musí se
krmit a tradiční výlov bude na podzim 2017.
Novým předsedou MO ČRS Litoměřice se stal ing. Miroslav
Bulant a ještě byl výbor doplněn novým mladým členem a tím je
Roman Dráb.
Jednáme s vedením Povodí Ohře v Terezíně o zprůtočnění
ramen Mouřko a Nové Dvory. Možná, že se dočkáme už v příštím
roce, je slíbeno zprůtočnění jednoho ramene. Rybám a
ekosystému by to určitě hodně prospělo.
S Vaškem Šťástkou jsem se 25.11. zúčastnil jednání v Pístech,
kde zástupci investora presentovali pozměněný projekt MVE na
jezu v Hostěnicích, byli tam i zástupci OS Brozany z.s., ing.
Bešta, ing.Medáček a další. Účast byla velice slušná, nedostavil
se nikdo, kdo by si MVE přál a souhlasil by s ní, naopak všichni
přítomní byli proti výstavbě. Takže opět, nic není rozhodnuto a
musíme se připravit na další a další jednání, jsme účastníky
řízení a plnou moc jednat za rybáře – MO ČRS Litoměřice má
Vašek Šťástka.
Dne 31. prosince ve 13:00 se výbor tradičně sejde u jezu , kde
zapálíme svíčky, vzpomeneme na zesnulé kamarády rybáře a
rozloučíme se s naší rodnou a krásnou řekou. Rybářům
připomínám, do 15. ledna 2017 vrátit vyplněný přehled o
úlovcích, do konce dubna zaplatit členský příspěvek 400 Kč, mít
platný rybářský lístek, splněnou brigádnickou povinnost a potom
si můžete zajet pro novou povolenku. Hájeni budou jen dravci a
ostatní ryby se loví po celý rok.
Pozor na změnu, v r. 2017 na revíru Ohře 1 bude mít okoun
míru 20 cm a štika 60 cm.
Vážení občané, kolegové rybáři, užijte si dny volna pořádně,
nikam nechvátejte, a dělejte jen to, co vás naplňuje a co máte
rádi, hektických dnů si většina z vás užije v příštím roce dost a
dost, taková je prostě doba a pochybuji, že se to v tomto ohledu
vbrzku změní.
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Výbor MS Doksany Vám přeje hezké vánoce, klid, pohodu,
zdraví, úspěšný Nový rok 2017 a rybářům pěkné úlovky
S pozdravem Petrův zdar!
Jan Šlosr – jednatel MS Doksany

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
První prosincovou sobotu se uskutečnila Mikulášská besídka pro
nejmenší. Letošní 4. ročník se konal tradičně v sokolovně. V
mrazivém počasí navštívilo akci 70 dětí se svými rodiči a
prarodiči.
Besídka byla v 17:00 zahájena diskotékou, při které byla
vyhodnocena nejhezčí maska malého anděla a čerta. O půl 6 děti
přivolaly Mikuláše, který nejdřív vyslal 4 čerty a poté společně s
andělem rozdával balíčky. Strašidelní čerti si připravili pro děti hru
o dušičku a tak ten, který nečekal na balíček, si mohl zahrát
karty.
Další zdařilá akce tak skončila úderem 19. hodiny, kdy se
poslední účastník besídky rozloučil básničkou pro Mikuláše.
DRAKIÁDA
Poslední
podzimní
den
roku
se
uskutečnila další z plánovaných akcí pro
rok 2016, a to 3. ročník Drakiády. Ta se
konala na umělé trávě ve víceúčelovém
areálu. Počasí, které je nejdůležitějším
faktorem pro uskutečnění této akce nám
přálo a k modrému podkladu oblohy se
přidal i vítr. Námi organizovanou akci
navštívilo bezmála 80 příznivců, kteří se
přišli proběhnout se svými ratolestmi, či
jen poklábosit se známými. Pro vyčerpané
děti byl připravený teplý čaj a pohoštění v podobě malé sladkosti.
Každý účastník, který měl draka, dostal jako bonus malý dárek.
Celá akce trvala hodinu a půl a sešla se s kladným ohlasem.
Další plánovanou akcí naší MO Brozany nad Ohří je všemi
očekávaná Mikulášská!
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ZÁJEZD DO DIVADLA
V listopadu se uskutečnila dlouho plánovaná akce pro rok 2016,
a to zájezd do divadla Bez zábradlí v Praze.
Do této doby jsme se snažili zaujmout hlavně mladší část
brozanské populace, a proto jsme se v tomto případě spojili
s kulturní komisí, učitelským sborem, úřadem Městyse Brozany
n/O a se známými členů a připravili zájezd i pro generaci starší.
Z Brozan nás přepravil autobus s kapacitou 50 osob až do centra
Prahy a to na komedii ,,Mnoho povyku pro nic”, kterou
původně napsal samotný Williama Shakespeare. Tato komedie
se odehrávala v Anglii během druhé světové války v
improvizovaném rozhlasovém studiu. Ve hře excelovali známí
herci jako například Dana Morávková, Veronika Žilková nebo
Roman Zach.
Celá akce se uskutečnila v pohodovém duchu až do nočních
hodin, kdy nás autobus zavezl zpět do Brozan. Díky úspěchu této
akce, jsme se rozhodli, že určitě nebude poslední a tak se
můžete těšit v budoucnu na další divadelní představení.
MO ČSSD Brozany nad Ohří

PŘEDVÁNOČNÍ NADĚLENÍ VE ŠKOLE
Opět se hlásíme s posledními zprávami ze
školních lavic, kde se toho v předvánočním čase
děje opravdu hodně. Dne 7. listopadu vyrazili
žáci na zábavný program Svatý Martin na
hradě Kokořín, kde se dozvěděli něco z
historie a mohli si třeba vyzkoušet souboj s
meči (dřevěnými).
Nezaháleli ani naši florbalisté. Mladší hráči
vyrazili do Lovosic, kde vybojovali poukaz na
Kč 3000,- určený k nákupu florbalového
vybavení. Starší team reprezentoval školu ve dnech 24. a 25.
listopadu v Roudnici nad Labem, kde podali velmi vyrovnaný
výkon.
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Žáci devátého ročníku se v rámci volby svého budoucího
povolání vypravili 22. listopadu na SOŠ a VOŠ v Roudnici nad
Labem a 29. 11. navštívili společnost Lovochemie, a. s.
25. listopad byl den na akce opravdu bohatý. V 16:00 hodin
proběhla v budově školy adventní dílna. Kdo přišel, mohl si
vyrobit svůj adventní věnec, vítací věneček na dveře, svícen či
jinou adventní dekoraci. O hodinu později se na k nebi vznesly
balónky s dětskými vánočními přáníčky. Při tradičním rozsvěcení
vánočního stromku se na náměstí Palackého rozezněly hlásky
našich sboristek v čele se sbormistryní Janou Harazímovou.
Vánoční písně a koledy navodily tu správnou atmosféru.
Školní družina uspořádala 30. listopadu výlet na zámek do
Libochovic na interaktivní představení Když v pekle sněžilo. Děti
kromě tradičních prohlídkových prostor zámku navštívily
zámecká sklepení, kde plnily různé úkoly.
Dne
2.
prosince
probíhala
současně
mikulášská nadílka a projektový den Mléko a
my. Škola se tak zapojila do soutěže
vyhlášené společností, která dodává dotované
mléčné výrobky pro naše žáky. Cílem
projektového dne bylo seznámit děti se
zásadami zdravé výživy a významem
mléčných výrobků. Celý projektový den probíhal hlavně prakticky.
Každá třída si podle zvoleného receptu připravila slavnostní tabuli
pro Mikuláše a jeho doprovod. Jak už sám název projektového
dne napovídá, součástí každého receptu měl být nějaký mléčný
výrobek. Ve škole bylo možné ochutnat nespočet tvarohových
pomazánek,
jogurtových
pohárů,
ovocných salátů s jogurtem, mléčných
koktejlů atd. V duchu zdravého
stravování se tedy nesla i nadílka.
Mikuláš s čerty a anděly tentokrát místo
sladkostí rozdávali dětem Sýr a křup.
Náš
velký
dík
patří
partnerům
projektového dne, firmě Velkoobchod Ovoce-Zelenina, Luboš
Manda za poskytnutí materiálu ve formě ovoce a zeleniny.
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Děkujeme také společnosti Bohušovická mlékárna, a. s. za
poskytnutí mléčných výrobků.
Pan Hrabě s hudebním pořadem k nám dorazil 13. prosince a
žáci všech ročníku se při jeho představení seznámili s různými
hudebními žánry a nástroji.
Na výstavu Alamode aneb jak udělat dojem na zámku
Ploskovice zavítali převážně žáci druhého stupně 16. prosince.
Na výstavě měli možnost zhlédnout módu 17. a 18. století a
dozvědět se něco o odívání v minulých dobách.
Přijďte nasát klid a vánoční atmosféru 19. prosince od 18:00
hodin do kostela Sv. Gotharda, kde vystoupí Brozanský školní
sbor pod vedením Mgr. Jany Harazímové.
Kolektiv ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří přeje všem kouzelné
Vánoce provoněné radostí a rovný skok do nového roku
2017.
PF 2017 :-)

CO V KNIZE NEBYLO …
ZNAK MĚSTYSE
Dnes reagujeme na časté dotazy typu: „Jak se dostal do znaku
srpek měsíce a co to v heraldice značí.“
Odpověď na tuto otázku je vcelku prostá. Když se obecní
zastupitelstvo rozhodlo získat znak obce, byl požádán heraldik o
vytvoření návrhu. Obec měla podmínku, aby se vycházelo ze
znaku pánů z Vřesovce, rodu, který pro Brozany mnoho udělal.
Heraldik, který návrh zpracovával, se dopustil chyby!
Nezaznamenal drobnost. V rodovém erbu není měsíční srpek,
ale stylizovaný obrázek lodě!
Obrázek erbu s lodí obr 1
Že jde v erbu Vřesovců o loď, potvrzují i erby rodu vytesané
v pískovcové výzdobě kostela Najdeme je na náhrobních
deskách, na vstupním portálu …
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Rod Vřesovců měl několik rodových větví a každá používala erb.
Základ byl vždy stejný – loď. Lišily se však v tak zvaném klenotu.
(Ozdobná část erbu v podobě části rytířského brnění nad erbem).
Původní erb s klenotem erb Jana Brozanského z Vřesovic obr. 2
Erb v klenotu s orlím křídlem obr. 3
V roce 1622, byli členové rodu Vřesovců (V té době již brozanská
větev nebyla. Poslední její člen Jan Václav umírá 1606), povýšen
králem Ferdinandem I. do stavu říšských hrabat. Tím získal od
krále nový, doplněný erb.
Erb Vřesovců, říšských hrabat obr. 4

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

BROZANSKÉ PANSTVÍ podle Fr. Palackého
V roce 1677 Eusebius z Lobkovic, zřídil na celém svém panství
tzv. fideikomis. To znamenalo, že panství se nesmělo zcizit ani
dělit.
František Palacký ve svém spise „Popis Království českého“
vydaném v roce 1848 uvádí stav panství v Čechách. Dle něho
panství brozanské bylo také fideikomisní a patřily k němu obce:
Brozany městys, Hostěnice, Rochov (jeho část), Vědomce,
Černěves, Chodouny, Lounky, Kyškovice, Brzánky, Vetlá a
Kochovice. (Pamětníci státního statku, nepřipomíná vám to
něco?)
Část Rochova patřila ke statku Třebušín.

Vydává městys Brozany n. Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
Je evidován na MK ČR pod č. j.: E 18608
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Změny ve způsobu úhrady
za směsný a objemný
komunální odpad.
Od 1. 1. 2017 dochází ke změně způsobu úhrady za
vývoz popelnice
na základě „Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“.
Z důvodu evidence svozu popelnic si občané, majitelé
nemovitostí vyzvednou od 19. 12. 2016 a během ledna r. 2017 na
úřadě městyse samolepky pro vývoz popelnic (jeden kus na
jednu popelnici) na období první poloviny roku, a zároveň si
dohodnou systém platby. Pokud někdo neopatří popelnici
příslušnou samolepkou, nebude mu popelnice vyvezena.
Samolepku na druhé pololetí roku 2017 pak obdrží občan
v měsíci červenci za podmínky, že řádně uhradil místní poplatek
za odpad.
Každý občan má možnost vlastnit více popelnic. Je ale nanejvýš
nutné upozornit na důležitou okolnost. V případě, že občané
nebudou třídit odpad jako doposud, popřípadě pokud budou
občané bezdůvodně nechávat vyvážet poloprázdné popelnice,
bude to mít za následek zvýšení skutečných nákladů na sběr a
svoz komunálního odpadu. Tedy i sazby poplatku na osobu pro
rok následující.
Samolepky na popelnice bude možno využít tam, kde doposud
zajíždí popelářský vůz. V oblasti, kde popelářský vůz nezajíždí,
může občan Brozan nad Ohří, Hostěnic, nebo fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, po prokázání shora uvedených skutečností,
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ukládat směsný komunální odpad a objemný odpad do sběrného
dvora.
Vzhledem ke shora uvedené skutečnosti bychom vám chtěli
přiblížit výhody tohoto systému:
1. Občané se již nemusí zabývat nákupem lístků na
popelnice.
2. Občané nemusí mít obavu, že jim nebude vyvezena
popelnice, protože jim lístek na popelnici někdo odcizil.
3. Občané již nebudou muset uzamykat popelnice před
jinými občany, kteří nemají popelnici a ukládají odpad do
cizích popelnic.
4. Občané již nebudou muset strádat u přeplněných
odpadkových košů, které ač řádně vyváženy, byly vzápětí
naplňovány domovním odpadem těch, kteří popelnici
neměli.
5. Občané se při procházkách v lese, v okolí kempu, pod
dálničním mostem, atp. se již nebudou muset kochat
pohledem na vyhozené odpadky z domovních košů,
nábytek, ruční postřikovač, textil, atd.
6. Uvědomělí občané Hostěnic již nebudou sami v platbě za
odpad, který ukládali do kontejneru v Hostěnicích, neboť i
ostatní vypočítaví občané Brozan nad Ohří, Hostěnic a
chataři budou za tento druh odpadu platit.

Výpočet sazby poplatku pro rok 2017.
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:
a) skutečné náklady v roce 2015 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily 376.023,- Kč;
b) počet poplatníků 1.585;
c) rozúčtování nákladů: 376.023,- Kč / 1.585 poplatníků =
238,- Kč/poplatníka.
Sazba poplatku pro poplatníka činí 480,- Kč za kalendářní rok a
je tvořena:
a) z částky 250,- Kč (základní částka - dána zákonem) a
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b) z částky 230,- Kč stanovené na základě skutečných
nákladů městyse Brozany nad Ohří předchozího roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu.

Splatnost poplatku.
1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6.
příslušného kalendářního roku.
2) Poplatek lze zaplatit též ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. 3. a 30. 6. příslušného kalendářního roku.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po 15. 6. příslušného
kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná
nejpozději do konce měsíce bezprostředně následujícího po
měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

Závěr.
1) Povinnost uhradit poplatek má každá fyzická osoba, která
má v obci trvalý pobyt nebo která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
2) Povinnost uhradit poplatek ve výši 480,- Kč pro rok 2017, a
to jednorázově nejpozději do 30. 6. 2017, nebo ve dvou
stejných splátkách, nejpozději do 31. 3. 2017 a 30. 6. 2017
příslušného kalendářního roku.
3) V případě neuhrazení poplatku, bude poplatek vymáhán
podle daňového řádu – možnost vymáhání poplatku
případnou exekucí.
4) Povinnost opatřit popelnici samolepkou.
5) Komunální odpad směsný - zbytkový odpad z domácností
po vytřídění všech využitelných složek odpadu
6) Do popelnice nepatří plasty, papír, sklo, textil,
elektrozařízení, bioodpad, objemný odpad, nebezpečné
složky odpadu, kovy, pneumatiky a stavební odpad.
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