Zpravodaj
Vážení spoluobčané
v obci Koněprusy je dokončena výstavba kanalizace, která je v majetku obce. Na výstavbu byla
čerpána dotace z Operačního programu Životní prostředí. Poskytovatel dotace, kterým je Státní
fond životního prostředí, stanovil řadu podmínek, které musí příjemce dotace/obec splnit. Mezi
nejdůležitější podmínku patří zajistit odváděné znečištění, čili počet připojených obyvatel. V
případě nesplnění podmínek hrozí obci, že bude muset část dotace vrátit, což by významně
ohrozilo rozpočet obce.
Z toho vyplývá, že všichni producenti odpadních vod v dosahu kanalizační sítě, musí odvádět
odpadní vody do veřejné kanalizace a tím na čistírnu odpadních vod. Povinností obce je
zabezpečit řádné využití prostředků, které do výstavby kanalizace a ČOV vložila obec i stát
prostřednictvím účelové dotace. Dalším důvodem je obecný zájem o ochranu životního
prostředí, protože žádný z decentralizovaných způsobů likvidace odpadních vod není účinnější a
šetrnější k životnímu prostředí, než centrální čištění na společné (obecní) ČOV. Obecný zájem je
podpořen i zákonnou možností obce uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v
případech, kdy je to technicky možné (§3,odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb.)
Tímto obec ukládá povinnost všem majitelům dosud nepřipojených nemovitostí, aby
dokončili úpravy a na veřejnou kanalizaci se připojili nejpozději do 31. 03. 2017. Všechny
nemovitosti, které leží v dosahu veřejné kanalizace, mají možnost se na kanalizaci připojit.
Pokud se majitel pozemku/nemovitosti odmítne připojit k veřejné kanalizaci, využije obec ve
spolupráci s příslušným stavebním a vodoprávním úřadem všechny zákonné možnosti ke
kontrole nakládání s odpadními vodami.
Platby od majitelů pozemků, kteří doposud neuhradili zhotovení kanalizační přípojky a
nereagují na výzvy k uhrazení, budou po konzultaci s právníkem obce vymáhány exekučním
příkazem.
Významným plusem existence kanalizaci v obci je fakt, že se pozemky v obci Koněprusy
významně zhodnotily a majitelům vzrostla tržní hodnota jejich pozemků.
Zastupitelstvo obce Koněprusy a Bítov

občasník pro občany Bítova a Koněprus
52. vydání – únor 2017 - vydává Obecní úřad Koněprusy – zdarma
Vážení sousedé,
máme sice tuhou zimu, kterou mají hospodáři
rádi, ale přesto není čas na zimní spánek. V tomto
Zpravodaji najdete hlavní přehled toho, co se v
obci dělo, děje a dít bude. Doufáme, že se vám
Zpravodaj bude líbit.
Vaše zastupitelstvo
POZOR – VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST NAŘÍZENÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ
AVIÁRNÍ INFLUENZI (tzv. „PTAČÍ CHŘIPKY“ ) – viz. vývěsky obce
Několik krátkých zpráv z obce:
- proběhla kolaudace Komunikace za školou.
změnili jsme pořizovatele 1. změny ÚP.
Nově se jím stal odbor územního plánování
městského úřadu v Berouně. Od změny
očekáváme rychlejší a efektivnější
spolupráci vedoucí k dokončení procesu 1.
změny ÚP
- zahájili jsme jednání s Městským úřadem
Beroun o spolupráci se zklidnění dopravy
na Bítově, kde očekáváme nárůst
dopravního zatížení v důsledku uzavírky
mostu na Zavadilce
- byly schváleny dvě nové obecně závazné
vyhlášky – o nočním klidu a o poplatku z
ubytovací kapacity
- proběhlo první vyúčtování stočného – více
informací najdete v článku uvnitř
Zpravodaje
- obec pokračuje v procesu vykupování
pozemků pod obecními komunikacemi –
podmínka pro jejich budoucí úpravu

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V Koněprusích a na Bítově
jsme letos (2017) vybrali 6.186,- Kč

My králové Johanka, Anežka, Eliška, Lucka, Simča,
Markétka, Šimon, Matěj, Kája a Štěpán
děkujeme všem, kteří nám otevřeli, poslechli si náš
zpěv a přispěli.
Výnos sbírky na Berounsku (61.605,- Kč) bude určen
na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně
slabých rodin – klienty Sociálně aktivizační služby
Betlém a k rozvoji této služby. Část výnosu podpoří
rozvoj dalších sociálních služeb Farní charity Beroun.
Více o sbírce a více fotografií
viz:http://beroun.charita.cz/dokumenty/trikralovasbirka-2017/trikralova-sbirka-2017-Berounsko/

Poplatky 2017
Při tradičním VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ jsme do obce přivítali:
Toníka Trenčínského
Lauru Dobrohruškovou
a Ondru Čampulu
Vítání doprovodila svým úžasným
vystoupením Houslová pážata.

Jednou z nejoblíbenějších kulturních akcí je
již tradiční Masopust – i letos se na těšíme.

Další připravované akce v prvním čtvrtletí
letošního roku:
25. 03. - Pepícká zábava
31. 03. - Noc s Andersenem
Naši jubilanti:
V prvních měsících roku oslaví své
narozeniny tito naši sousedé:
07. 01. paní Věra Súletá
86 let
14. 01. paní Milada Nesporá
86 let
22. 01. pan Antonín Smíšek
86 let
01. 02. paní Ludmila Neubauerová 70 let
O4. 01. pan Jaroslav Starý
65 let

Poplatek za svoz komunálního odpadu
V letošním roce dle platné vyhlášky č. 1/2015 obec vybírá poplatek za svoz
komunálního odpadu 1 popelnice ve frekvenci 1x za 14 dní (sudá středa Koněprusy a
sudý pátek Bítov) a to ve výši Kč 1 000,- za číslo popisné s trvalým pobytem nebo Kč
500,- za číslo popisné s rekreačním pobytem. Občané žijící osamoceně v čísle
popisném s trvalým pobytem mohou využít možnosti společné popelnice i poplatku
s jiným občanem, taktéž osamoceně žijícím v čísle popisném s trvalým pobytem. Na
toto je nutno upozornit při platbě poplatku.
Termín zaplacení poplatku je do 30.4.2017. Po tomto datu nebudou vyváženy
popelnice, které nejsou označeny platnou samolepkou pro rok 2017.
Upozorňujeme, že popelnice musí být zpřístupněny v den svozu do 6 hodin ráno. Poté
již firma, provádějící svoz, neručí za vyvezení odpadu.
Poplatek za psa
Dle platné vyhlášky č. 1/2011 obec vybírá poplatek za jednoho psa ve výši Kč 60,-, za
druhého a dalšího psa Kč 80,-. Termín pro zaplacení poplatku je také do 30.4.2017.
Vyhlášky obce Koněprusy jsou k prohlížení na www.koneprusy.cz
Sazba za stočné pro rok 2017
Sazba stočného pro rok 2017 zůstává ve stejné výši jako v roce 2016 a to ve výši Kč
34,50 + 15% DPH tj. Kč 39,67.
Volby 2017
V letošním roce na podzim se budou konat volby do Parlamentu ČR. Pokud je Vám
více než 18 let a máte trvalé bydliště v Koněprusích nebo Bítově, můžete se stát
placeným členem volební komise. Pokud máte zájem o tuto funkci, sdělte nám to
prosím písemně i s Vaším telefonním číslem na adresu Koněprusy čp. 63 nebo e-mail:
obeckoneprusy@koneprusy.cz
V případě více zájemců budeme losovat, aby možnost byla rovnocenná pro všechny
přihlášené občany.

Pozemkové úpravy.
Naše obec by ráda ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem zahájila
komplexní pozemkové úpravy. Tento článek má za cíl vám přiblížit co komplexní
pozemkové úpravy pro vás znamenají.
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají
pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a
vyrovnání jejich hranic. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická
práva a s nimi související věcná břemena. Dále se jimi vytvářejí podmínky pro
zlepšení životního prostředí a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství –
zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových
poměrů v krajině. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního
operátu a jako závazný podklad pro územní plánování. Řídí se zákonem č.
139/2002, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj obce a provádějí se
u pozemků, které se nacházejí mimo zastavěnou část obce.
Co přinesou pozemkové úpravy Vám, jednotlivým vlastníkům?
Např.: upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry a polohy s možností úpravy
jejich tvaru a zcelení. Pozemkové úpravy dále nabízí možnost rozdělení
spoluvlastnictví. Vytvořením sítě polních cest zpřístupní Vaše pozemky a tím zvýší
jejich tržní cenu. Po pozemkových úpravách Vám Vaše nové pozemky na základě
Vaší žádosti vytyčí.
Co dalšího je přínosem provedení pozemkových úprav pro obec?
Vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům. Zlepšení prostupnosti krajiny
vybudováním sítě polních cest a návrh řešení odvedení povrchových vod a ochrany
území před záplavami a následná realizace těchto prioritních prvků. Konkretizace
některých prvků dle územního plánu do úrovně vlastnických parcel. Nové
uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné.
V případě, že o pozemkové úpravy požádá alespoň polovina majitelů pozemků
kategorie „zemědělský půdní fond “ (orná půda, zahrada, ovocný sad, trvalý
travní porost) je Státní pozemkový úřad povinen tyto úpravy zahájit. Náklady
spojené s pozemkovými úpravami plně hradí Státní pozemkový úřad.
Vše kolem pozemkových úprav se samozřejmě děje za součinnosti jednotlivých
vlastníků pozemků, obce a zástupců Státního pozemkového úřadu. V případě
Vašeho zájmu, Vám můžeme představit prezentaci a případně požádat o
zodpovězení Vašich dotazů pracovníky Státního pozemkového úřadu.

V souvislosti s dokončením stavby „Komunikace za školou“ je možné zahájit proces
připojování pozemků, které jsou ke komunikaci přilehlé. Pokud majitelé o toto
připojení mají zájem, přikládáme níže žádost, kterou je třeba vyplnit a odevzdat na
úřadu obce.

--------------------------------------------------------------------------------Koněprusy a Bítov
Obec Koněprusy 63, 266 01 Beroun
IČO: 00233391, účet: GE Money Bank 203263425/0600
tel.: 311 361 911, web: www.koneprusy.cz, e-mail:
obeckoneprusy@koneprusy.cz

Žádost o připojení na místní komunikaci:
1.Žadatel: jméno a příjmení:

telefon:

datum narození:

…………………………………………………………

….…………………….……………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

adresa:

…………………………………………………………
1.Připojení pozemku parc.č.: …………………………………. Na místní komunikaci
parc.č.:…………………………………………..
V katastrálním území Koněprusy.
1.Důvod:
………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………….

Podpis žadatele:

……………...…………………………………………….

……………………………………………………………

Přílohy:
Výpis z katastru nemovitostí (možno vystavit na OÚ Koněprusy, správní poplatek
Kč 100,-)
Kopie snímku z katastrální mapy (možno vystavit na OÚ Koněprusy, správní
poplatek Kč 100,-)
Situační plánek s rozměry a umístěním

Datum:

