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Vážení sousedé, 
 
chtěla bych vás pozdravit letním číslem branišovského zpravodaje. Poslední vydání bylo 
mimořádné týkající se koronavirové hrozby. Jsem moc ráda, že 
jsme si v obci zachovali chladnou hlavu a že jsme nemuseli řešit 
problémy kolem karantény či nákazy. Život se vrací do „starých 
kolejí“, a proto doufám, že si občas najdete čas a jen tak v klidu 
posedíte na svých zahrádkách, nebo v naší hospůdce s přáteli, a 
dovolíte si zapomenout na starosti běžných dní.  
Čeká nás hlavní společenské akce naší obce – oslava poutě a dětský den. Pro mě 
osobně to bude oslavou zakončené práce na čistírně odpadních vod a přidružených akcí. 
Vzhledem k tomu, že nás celou touto složitou záležitostí provázela společnost 
Swietelsky, která si váží naší vzájemné spolupráce, se tato finančně spolupodílí na obou 
akcích. Děkuji všem za spolupráci a pochopení v této době a přeji pohodové léto. 

Petra Voborská 
 

Jubilanti 1. pololetí roku 2020 
Leden 

Honsová Jana 
Melicharová Marie 
Štvrtecká Dagmar 

Únor 
Hanušová Marcela 
Felenda Marek 
Návarová Zlatuše 

Březen 
Melichar Pavel 

 
Duben 

Melena Josef 
Honnerová Anna 

Květen 
Košíčková Marie 

Červen 
Honnerová Eva 

 
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

 



PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM NUTNOST DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU 

A RESPEKTOVÁNÍ REGULACE HLUČNÝCH ČINNOSTÍ 
 
Vážení spoluobčané, nezapomínejme na platnost vyhlášky č. 4/2012 o 
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (plné znění k dispozici na 
webu obce či na OÚ).  
Vyhláška kromě jiného říká následující:  
 

 Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 6.00 hod. V této době je každý povinen 
zachovat klid a omezit veškeré hlučné projevy.  

 Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních a ostatních svátcích v době 
od 6.00 hod. do 22.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení a 
přístrojů způsobujících hluk, např. stavebních strojů a zařízení, sekaček na 
trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů apod. 
 

BUĎME K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNÍ! 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVOU MOŽNOST, kterou nabízíme 

branišovským občanům. Nyní máte příležitost kdykoliv 

anonymně pokládat dotazy OÚ, a to tak, že je 

vložíte do schránky umístěné na OÚ. 

Prostřednictvím našeho Zpravodaje budou 

následně dotazy zodpovězeny.  
------------------------------------------------------------------------- 

 
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU…

Pr ipojova ní  objektu  na c istí rnu odpadní ch vod 
Výstavba čistírny odpadních vod byla 
klíčovou záležitostí, se kterou se v 
posledních letech musela obec popasovat. 
Nebylo možné ponechat stávající stav, kdy 
byla splašková voda ze septiků posílána do 
stok a následně do rybníků. Vypouštění 
odpadních vod do stok a rybníků je 
zakázáno zákonem o vodách č. 254/2001 
Sb. 
Dotčené orgány proto tlačí na všechny obce, 
aby tento stav napravily. Životní prostředí 
udělilo obci Branišov jen dočasnou výjimku 
za podmínky, že obec podniká činnost k 
odkanalizování obce. V případě, že by obec 
nepodnikala kroky k odkanalizování obce a 
byla ji zrušena výjimka, všechny objekty by 

musely přejít na systém vyvážecích jímek 
bez přepadu. To by pak finanční zátěž 
přepadla na občany obce, kteří by museli 
nechávat jímky vyvážet, a to velmi často, dle 
velikosti jímek. Průměrný vývoz septiku 
však stojí 4000,- Kč. 
Odbor územního plánování si 
odkanalizování obce Branišov dalo jako 
podmínku pro povolení výstavby rodinných 
domů přímo do územního plánu obce. V 
Branišově byla tzv. stavební uzávěra, která 
skončila až vstupem čistírny odpadních vod 
do zkušebního provozu. 
Vybudování systému komunální likvidace 
odpadních vod je velice nákladný, stát 
poskytuje výrazné dotace, ale i zde se 



 

 

podmínky každým rokem zpřísňují, nebylo 
proto na co čekat. 
Pro všechny výše uvedené důvody se obec 
rozhodla přenést finanční riziko na sebe a 
Branišov odkanalizovat. Společnost Eko Eko 
zmapovala 3 způsoby odkanalizování. 
Tento způsob – 2 biologické rybníky, byl 
vyhodnocen jako nejvhodnější a taktéž byl 
podpořen všemi dotčenými orgány. 
Čistírna má kapacitu pro 480 obyvatel a 
nepředpokládá se nákladný provoz, proto 
není nutné obávat se krátké životnosti či 
nedostatečné kapacity v budoucnu.  
Nezapomeňte, že datum povinného 
připojení objektů, rodinných i rekreačních 
domů je 31. 7. 2020. 
Těm z vás, kteří do této chvíle nedořešili svá 
připojení na čistírny, si dovolujeme 
upozornit, že přímé připojení objektů je 

povinné a nelze nahradit vypouštěním 
pouhých přepadů z jímek apod. 
Postup připojování: 

 odpojením stávajících septiků lze provést 
pouze se souhlasem provozu společnosti 
ČEVAK, a.s. – Petr Novotný, tel. 602 412 134 

 likvidace odpadních vod ze septiků, jímek a 
ČOV lze zajistit pouze autorizovanou 
osobou, která vám musí vystavit doklad o 
likvidaci starého kalu 

 smluvní část lze řešit na tel. lince 
844 844 870, příp. emailem na 
prodejvody@cevak.cz 

V případě potřeby doplnění informací, se 
neváhejte obracet na spol. ČEVAK, a.s., jsou 
vám k dispozici v pracovní dny vždy od 8,00 
- 16,00 hodin. 

 

S finančním přispěním Jihočeského 

kraje se obci podařilo postavit čistírnu 

odpadních vod a dořešit kanalizační 

řady v problémových částech obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Branišov obdržela: 

 

2.111.600,- Kč příspěvek na kofinancování akce v rámci dotačního 

programu MZE 129 300 „Podpora výstavby a 

technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 

kanalizací II“ 

 

1.200.000,- Kč dotace z programu „Podpora výstavby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury“ 

 

290.000,- Kč dotace v rámci „Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje“ 

mailto:prodejvody@cevak.cz


 

 

----------------------------- 

Na klady na odkanalizova ní  obce a souvisejí cí  akce 
Jedná se čistě o fakturaci dodavatelům za jednotlivé akce, ne celkové náklady. Velmi 
nákladnou položkou jsou i projekty a související služby, např. technický dozor: 
ČOV a kanalizace   26.646.620,- Kč  
Dostavba kanalizace SV    686.505,49 Kč 
Oprava kanalizace náves   465.429,98 Kč 
Dostavba kanalizace západní   2.705.560,- Kč  
Oprava kanalizace pod návsí   2.610.764,63 Kč 
 
Obdržené dotace: 
Ministerstvo zemědělství ČR:   14.781.000,- Kč 
Jihočeský kraj:   3.876.600,- Kč 

__________________________________________________________ 
Souc asny  zpu sob likvidace komuna lní ho odpadu 
 

Od začátku roku byla změněna 

frekvence svozu odpadů v obci. 

Komunální odpad od domů i 

kontejnery na tříděný odpad jsou 

sváženy 1x za 14 dní celoročně. Obec 

tímto reagovala na potřebu svozové 

firmy mít celoročně neměnnou 

frekvenci svozů. 

Od 1. 1. 2021 se očekává platnost 

legislativy, která v sobě odráží 

celosvětový trend ekologického 

uvažování, ale také bude mít výrazný 

vliv na cenu svozů. Hlavním vlivem 

na cenu bude třídění odpadů. Čím 

lepší bude poměr tříděného odpadu 

vůči netříděnému, tím nižší bude mít 

obec náklady na likvidaci odpadů. 

Neznamená to však bohužel to, že 

bychom mohli očekávat nižší ceny, 

než jsou nyní, protože ceny likvidace 

rapidně stoupají, ale doufáme, že 

nebudeme muset výrazně zvýšit 

poplatek občanům.  

 

Obec 

se 

nyní 

zabývá celkovým financováním 

svozů, možností zavedení systému 

„door-to-door“ (popelnice na tříděný 

odpad umístěné přímo u vašich domů) 

a zavedením jednorázových známek 

pro možnost jednorázového vývozu 

další nádoby. 

V současné době je nastaven systém 

svozu bezplatným obdržením nádoby 

na komunální odpad 110l kov, 120l 

plast, jiné nádoby nejsou povoleny. 

Jedna nádoba je určena pro 4 trvale 

žijící osoby. Tříděný odpad je 

vhazován do velkých kontejnerů, 

které máme již na čtyřech sběrných 

místech.
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