
Prostor pro Vaše názory

V těchto místech bychom rádi dali prostor Vašim názorům.  Máte-li zájem 
publikovat Váš příspěvek, pište na ou@doubravcice.cz, nebo navštivte 
kancelář obecního úřadu.

Aktuální zprávy na
www.doubravcice.cz

Obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01  Český Brod
Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 10.00 a pátek 17.30 – 19.00
Telefon+fax: 321 677 901  E-mail: ou@doubravcice.cz

OBECNÍ  ZPRAVODAJ
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Knihovna v novém

Za přispění společnosti TRUNA, v.o.s., dotace z fondu podpory knihoven 
Středočeského  Kraje  a  zejména  nadšení  a  píli  knihovnice  paní 
Pohořalové, prošla knihovna rekonstrukcí ze zanedbaných na důstojné 
prostory. Byly zde instalovány nové police na knihy, nová okna, podlaha 
a nábytek. Návštěvní doba knihovny je každé pondělí od 17 do 19 h. 

http://www.doubravcice.cz/
mailto:ou@doubravcice.cz


Budoucnost obchodu s potravinami

Budova  současného  obchodu  potravin  není  ve  vlastnictví  obce,  což 
ostatně  ani  nikdy  nebyla.  Majitel  nemovitosti  vypověděl  smlouvu  o 
pronájmu obchodu s potravinami  k  30.  9.  2008.  Jednáním se podařilo 
dosáhnout  prodloužení  smlouvy  o  jeden  rok,  ovšem  za  vyšší  nájemné 
(11.000  Kč/měsíc),  což  pro  obec  není  příliš  výhodné.  Příští  zasedání 
zastupitelstva  obce  se  tak  bude  muset  vážně  zamyslet  nad  možnými 
způsoby řešení, neboť si jistě nikdo z nás nepřeje ukončení činnosti jediné 
prodejny v obci. Uvítáme i případné vaše návrhy. 

Rekonstrukce rozvodů elektřiny

V příštím  roce  bude  zahájena  demontáž  téměř  celého  nadzemního 
vedení vysokého i nízkého napětí  v obci, aby kabely mohly být uloženy 
pod  zem.  V souvislosti  s tím  dojde  k podzemnímu  uložení  i  kabelů 
veřejného osvětlení, což povede ke snížení poruch způsobovaných silnými 
větry. 

Sanace skládky Osyčiny  

Díky pochopení vlastníků se pozemky pod skládkou na Osičinách podařilo 
vykoupit. Nic tak nestojí v cestě získání dotace na sanaci tohoto území. 

Obnova polních cest

V letošním roce bude díky stotisícové dotaci  z fondu životního prostředí 
Středočeského Kraje uskutečněna první  etapa projektu obnovy polních 
cest,  jako přirozené součásti  člověkem obhospodařované krajiny. Cesta 
bude  určena  pro  pěší  a  cyklisty  a  bude  spojovat  místo  vyústění 
komunikace od „řadovky“ až na silnici směrem na Masojedy. 

NA CO SE TĚŠIT :  SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÁKY ZA 
SLADKOU I TEKUTOU ODMĚNU :o) 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO VŠECHNY OD 6 DO 100LET
bližší info na vývěskách a www.dokolecka.cz začátkem září

DÁLE VÁS CHCEME POZVAT MEZI NÁS. OD ZÁŘÍ SE NA VÁS TĚŠÍME 
S PRAVIDELNÝM PROGRAMEM. OPĚT SE MŮŽETE TĚŠIT NA KERAMIKU, 
PROGRAMY PRO NEJMENŠÍ, STARŠÍ DĚTI I PRO DOSPĚLÁKY….

TANČÍME ROKENROL A DISKO

    Pozvánka na zápis
Katka Loudilová, mistryně světa a 

6.ti  násobná mistryně ČR v rokenrolových 
dívčích formacích, členka tanečního a sportovního klubu 
Silueta Praha, trenérka akrobatického rokenrolu se 7.letou 
praxí

otevírá pro Vaše děti
(holky i kluky ve věku od 4 let)

TANEČNÍ PŘÍPRAVKU
Kdy?  3. a 4. září 2008

vždy od 17.00 do 18.00
Kde?  R.C. Dokolečka, 

Doubravčice 94, 
1. patro (sídlo obecního úřadu)

Přijďte se podívat na videoukázky a dozvědět se více.
Těším se na Vás

telefon: + 420 724 689 786, www stránky: www.dokolecka.cz , e-
mail dokolecka@doubravcice.cz

http://www.dokolecka.cz/
http://www.dokolecka.cz/


Trvalý pobyt

Příjmy  obce  tvoří  z 90%  tzv.  podíl  na  rozpočtovém  určení  daní.  To  je 
vlastně  jakýsi  velmi  malý  podíl  na  daních  odvedených  osobami  (jak 
právnickými, tak fyzickými), které mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo firmy. 
Obec  ze  zákona  ze  svého  rozpočtu  hradí  např.  dotaci  autobusovým 
dopravcům, školám a školkám dětí, jejichž rodiče mají trvalý pobyt v obci. 
Tyto tzv. mandatorní (ze zákona povinné) výdaje se v letošním roce přiblíží 
1.000.000  Kč.  U  rodin  s více  dětmi,  kde  je  k trvalému  pobytu  v obci 
přihlášen  pouze  jeden  z rodičů,  dochází  k tomu,  že výdaje,  převyšují 
příjmy. Jelikož je z daňových příjmů financován nejen celý provoz obce 
(veřejné osvětlení, údržba zeleně, zimní údržba komunikací), ale i její další 
rozvoj (stavba vlastní mš, obchod s potravinami, vodovod, kanalizace…) 
rád bych požádal ty naše spoluobčany, kteří  tak ještě neučinili,  aby se 
přihlásili k trvalému pobytu v obci, kde skutečně žijí. Městské části se bez 
vašich daní obejdou, naše obec nikoliv. Příklad viz. tabulka:

Přihlášeni 
k trvalému 
pobytu

Příjmy 
z rozpočtového 
určení daní 
(přibližně)

Výdaje – 
dotace MŠ 
Tismice 

Do obecní 
pokladny

1 dospělý + 1 
dítě

8.000 7.500 500

1 dospělý + 2 
děti

8.000 15.000 -7.000

2 dospělí + 2 
děti 

16.000 15.000 1.000

Připravované žádosti o dotace v termínu podzim 2008

Na základě mandátní  smlouvy, podepsané se společností  BSK – WEST, 
a.s., budou v podzimním kole dotačního titulu podány žádosti o dotace 
na tyto projekty: 

 Mateřská  škola  –  zpracován  projekt  pro  územní  rozhodnutí, 
zahájeno územní řízení.

 Kanalizace a vodovod – vydáno ÚR pro vodovod, územní řízení 
pro kanalizaci a ČOV probíhá, zpracovávají se projekty přípojek 
k jednotlivým nemovitostem a podrobná dokumentace ČOV.

 Veřejné  osvětlení  –  je  zpracován  velký  projekt  pro  stavbu 
veřejného  osvětlení  všude  tam,  kde  doposud  chybí,  podána 
žádost o vydání stavebního povolení.

Výkup komunikací Na Zámkách

Veřejně  přístupné  účelové  komunikace  Na  Zámkách  nejsou  ve 
vlastnictví  obce Doubravčice. Tyto cesty  mají  celkem 27 vlastníků.  To 
velmi komplikuje projednávání tras vodovodu, kanalizace a veřejného 
osvětlení  a  přímo  znemožňuje  případné  získání  dotace  na  zlepšení 
povrchu těchto cest. Je to i důvod, proč zasíťování lokality Na Zámkách 
proběhne zřejmě jako jedno z posledních. Obec tento měsíc obeslala 
všechny majitele komunikace s návrhem kupní smlouvy na odkup jejich 
podílů. Věříme v pochopení naprosté většiny vlastníků podílů na těchto 
komunikacích

Z černé kroniky…

 Při měření rychlosti v obci dne 1. 7. 2008 bylo za jedinou hodinu 
Městskou policií  Č.  Brod uděleno 16 pokut ve výši  1.000 Kč,  2 



pokuty ve výši 5.000 Kč a jeden přestupek byl předán do správního 
řízení. 

 Obecní  úřad  udělil  pokutu  a  povinnost  uhradit  náklady  řízení 
majiteli  psa (německý ovčák),  který pobíhal  bez dozoru kolem 
dětského hřiště a napadl dítě, kterému naštěstí nezpůsobil žádné 
zranění. 

 Obec  zahájila  správní  řízení  s paní  R.  z Říčan,  která  se  zbavila 
většího množství  odpadu ze své podnikatelské činnosti  tím, že jej 
odložila  okolo  kontejneru  V Lázních.  Za  znečištění  veřejného 
prostranství nebo odložení věcí mimo vyhrazená místa může obec 
právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání uložit 
pokutu až do výše 200.000 Kč. 

 Obecní  úřad  šetří  podezření  ze  spáchání  přestupku  ukládání 
odpadu  mimo vyhrazená  místa  tří  osob  z obce  Škvorec,  jejichž 
odpadky byly nalezeny na nepovolené skládce Osičiny. Za tento 
přestupek může být uložena pokuta až 50.000 Kč.

 V noci z 22. na 23. 7. 2008 byly ukradeny kanálové mříže v ulici u 
hřiště.  Prosíme  občany,  aby  trestnou  činnost  nepozorovali  za 
záclonou, ale pokud budou svědky, aby neprodleně volali policii,
 l. 158 a zapamatovali si  indicie, vedoucí k dopadení pachatele 
(SPZ,  typ  vozu,  barva,  reklama na vozu,  počet  osob,  oblečení, 
atd.). Tato a podobné opravy si vyžádají náklady v řádech desítek 
tisíců Kč  z obecního rozpočtu. 

 11. 8. 2008 byla prováděna namátková kontrola u kontejnerů pro 
chataře.  Bylo kontrolováno, jak majitelé rekreačních nemovitostí 
třídí odpad. Ti, kteří netřídí a do kontejnerů, případně kolem nich, 
házejí věci, které tam nepatří, byli poučeni. Akce se zatím obešla 
bez pokut. 

Nové dopravní značení

V obci  bylo  za  přispění  dotace  220.000  Kč  z  fondu  dopravně 
bezpečnostních  opatření  Středočeského  Kraje  instalováno  nové 
dopravní  značení.  V celé  obci  je  nyní  zakázáno  předjíždění.  Na 
některých  místech  byla  na  základě  doporučení  dopravních  inženýrů 
snížena rychlost na 40 km/h a v centru obce, kde nejsou buďto žádné 
nebo jen velmi úzké chodníky, až na 30 km/h. Většina míst mimo hlavní 
komunikaci  II/113  je  v režimu  tzv.  obytné  zóny,  což  znamená  max. 
rychlost 20 km/h a i to, že se chodci a hrající si děti mohou pohybovat 
po  celé  šíři  vozovky.  Značka  „konec  obytné  zóny“  zároveň  v sobě 
zahrnuje povinnost dát přednost  v jízdě vozidlům, jedoucím po hlavní 
silnici.  Proto byly tzv.  trojúhelníky  odstraněny.  Rovněž bylo odstraněno 
několik  místních  úprav  na účelových komunikacích uvnitř  obce.  Tam 
nyní platí přednost zprava. Řidiči, jezděte v obytných zónách pomalu ! 
Nadále  bude  pokračovat  namátkové  měření  rychlosti  ve  spolupráci 
s Městskou policií Český Brod. Je běžné, že za hodinu měření je uděleno 
až  20  pokut  za  překročení  rychlosti.  Ihned  po  ukončení  výkopových 
prací na vodovodu a kanalizaci budou instalovány retardéry. 


