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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
Současné období je nepříznivé nejen pro společenský život, ale i pro sportovní aktivity a rovněž
pro cestování. Z těchto důvodů jsme letos neuspořádali a neuspořádáme řadu akcí jako jsou
Drásovský pedál, zájezd na muzikál, posvícenská zábava, pěkná hodinka, zahájení adventu,
silvestrovský ohňostroj, valná hromadu SDH, atd. Pevně věřím, že rok nadcházející už bude méně
zdravotně rizikový a postupně se navrátíme k normálnímu stavu.
Přeji Vám všem šťastné Vánoce a především hodně zdraví do nového roku.
Zdeněk Vrátný, starosta

Kanalizace
Probíhající práce na výstavbě kanalizace se přeruší 18.12.2020 a opět se rozběhnou, pokud to
klimatické podmínky dovolí, ve druhé polovině ledna 2021. Bude se dokončovat kanalizační řad v
Drásově a začne se i na Cihelně směrem od přečerpávací stanice. V současné době probíhají
práce na dokončení technologie čistírny a rovněž výstavba přečerpávacích stanic na Skalce a na
Cihelně. Od února se již začne pracovat i na jednotlivých přípojkách. Naším cílem je spustit
čistírnu odpadních vod co nejdříve, tedy ještě před napojením všech rodinných domů. Dokončení
kanalizace je naplánováno na konec října příštího roku. Na výstavbu kanalizačních řadů se nám
podařilo v letošním roce získat dvě dotace od Středočeského kraje v celkové výši 1 800 000 Kč.
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Kanalizační přípojky
Nyní již máme pravomocný územní souhlas na výstavbu všech plánovaných kanalizačních přípojek.
Obec vybuduje a zaplatí veřejnou část přípojky, tj. od hlavního řadu po hranici jednotlivých pozemků,
kde bude přípojka zakončena revizní šachtou. Následně prodá tuto část přípojky spolu s povolením
na celou přípojku jednotlivým vlastníkům. Cena za tyto práce je necelých 35 000 Kč bez DPH.
(v nákladech je zahrnuta cena projektu, inženýring, výstavba kanalizace, revizní šachta a finální
úprava povrchu včetně zpevněných ploch). Obec bude takto vybudovanou část přípojky prodávat za
15 000 Kč bez DPH na základě uzavřené kupní smlouvy se všemi soukromými vlastníky rodinných
domů s trvalým pobytem v obci. Bez uzavření kupní smlouvy a zaplacení nebude možné se na
kanalizační řad připojit. Tato cena je platná pro napojení soukromých rodinných domů v příštím
roce. Kupní cenu bude možné rozložit až do tří splátek. Zbylou část přípojky si vybuduje každý
vlastník sám. Přípojka bude zhotovena dle vydaného povolení z KG potrubí o průměru 150mm.
Kanalizační přípojky nejsou předmětem dotace.
Do kanalizačního řadu se nesmí napojit dešťové vody ani čerpat jímka. Před záhozem potrubí na
soukromém pozemku bude nutný předávací protokol podepsaný zástupcem obce.
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Recyklace odpadů
Cena komunálního odpadu pro jednotlivé obce se bude v příštích letech odvíjet i od množství
vytříděného odpadu. Umísťujte tedy tříděný odpad do příslušných kontejnerů. Na každém
kontejneru je napsáno jaký odpad do něho patří. Často se stává, že je do kontejnerů ukládán i
komunální nebo dokonce živočišný odpad. Třiďte odpad a třiďte ho zodpovědně.

Sbor dobrovolných hasičů
Vzhledem k současné koronavirové krizi nebude umožněno z důvodu vládních restrikcí uspořádat
výroční valnou hromadu v tradičním termínu 1.1. 2021. Po uvolnění vládních opatření bude
přeložena na nejbližší termín v roce 2021.
V letošním roce se nám podařilo dokončit rekonstrukci zakoupené TATRY 815 CAS 32, která byla
slavnostně předána do výjezdu při oslavách 115 let založení našeho sboru. Naše stará cisterna
Škoda 706 RTO byla před měsícem prodána za 78 000 Kč.
Důvodem prodeje byl obdržený přislib dotace od MVČR ve výši 450 000 Kč na nákup nového
dopravního automobilu pro hasiče do 3,5 t. V roce 2021 budeme žádat o kofinancování vozidla
Středočeský kraj, od kterého bychom měli obdržet dalších 300 000 Kč na nákup vozidla. Vozidlo
bude zakoupeno jen v případě obdržení obou dotačních titulů.
Dne 27. 8. 2020 naše jednotka vyjížděla k požáru štěpky v Rožmitále pod Třemšínem, u tohoto
rozsáhlého požáru jsme zasahovali téměř 12 hodin.
Veškeré informace o činnosti SDH a mimořádných situacích naleznete na webových stránkách
sdhdrasov.hasicovo.cz
Informace ohledně zpětného odběru elektrospotřebičů na recyklujteshasici.cz
Martin Vostárek, SDH
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Přístavba sociálního zařízení ve sportovním areálu
Přístavba sociálního zařízení ve
sportovním areálu je již dokončena. Na
jaře bude po vybudování kanalizační
přípojky upravena okolní zámková
dlažba. Plánujeme zde i doplnění
veřejného osvětlení na dětském hřišti.

Kotle na tuhá paliva
V září 2022 končí povolení provozování starých kotlů na tuhá paliva. Zvažte tedy při plánované
výstavbě kanalizačních přípojek možnost napojení na obecní plynovod, popřípadě jinou variantu
vytápění. Provozování kotle na tuhá paliva, který nesplňuje emisní normu i po tomto datu bude
legislativou pokutováno až do výše 50 000 Kč.

Cyklostezka na Cihelnu
V příštím roce zahájíme plánovanou výstavbu cyklostezky z Drásova na Cihelnu. Půjde o
prodloužení stávající cyklostezky od Bistra po odbočku na Skalku. Na tuto etapu již máme
vykoupeny pozemky i pravomocné stavební povolení. Vznikne tím finální propojení všech částí
obce pro cyklisty i pro pěší.

Známky na popelnice a poplatek za psy na rok 2021

Poplatky ze psů se nemění. Poplatek je 100Kč za jednoho psa a 150Kč za druhého psa stejného
majitele. Poplatky ze psů a za známky na popelnice se budou vybírat v pondělí 28.12. 2020 na
obecním úřadě od 12 do 16 hodin. Zároveň bude vybírán i příspěvek za členství u Dobrovolného
sboru hasičů.

Důležité kontakty
Pokud máte jakýkoliv dotaz, připomínku nebo
návrh ohledně obce, nebojte se a neváhejte
nás navštívit na obecním úřadě případně nám
zavolejte a nebo napište.
Obecní úřad Drásov
Drásov 11
26101 Příbram
Úřední hodiny
Středa
17:00 – 19:00
nebo jinak po telefonické domluvě!
kancelář obce telefon: 318 690 127

CZECHPOINT
Přihlášení k trvalému pobytu pouze po
telefonické domluvě.
Úterý 16:00 – 17:00
Zastupitelé:
Zdeněk Vrátný
z.vratny@drasov.eu
Petra Černohorská
tel. 776 156 755
p.cernohorska@drasov.eu
Ivana Matějů
i.mateju@drasov.eu
Josef Kratochvíl
j.kratochvil@drasov.eu
Martin Vostárek
m.vostarek@drasov.eu
Jaroslav Růžička
j.ruzicka@drasov.eu
Libor Jandera
l.jandera@drasov.eu
rezervace areálu hřiště
Tel:777 261 078
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