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Úřední oznámení
Nařízení státní veterinární správy
Obec Vrančice obdržela Nařízení veterinární správy-mimořádné opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka).
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné
nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) v katastrálním území Počaply u
Březnice (okres Příbram) ve Středočeském kraji.
Katastrální území Vrančice a Mýšlovice jsou zařazeny v pásmu dozoru. Z uvedeného vyplývají
povinnosti, a to i pro drobnochovatele:
sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení
nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Středočeský kraj tel.
č. +420 720 995 204. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů.
Doba trvání opatření
Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení
předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 46 vyhlášky.
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem
onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje
apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě,
krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až
100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví.
Celé znění Nařízení mimořádného opatření naleznete na úřední desce a na elektronické úřední
desce na www.vrancice.cz

Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Mýšlovice
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram, jako
správní orgán věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19
zákona č. 139/2002 Sb., 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, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále
jen „BPEJ“), a dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci

oznamuje
zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Mýšlovice, obec Vrančice.
Terénní průzkum se uskuteční v období od 1.4.2021 do 30.10.2021
v celém katastrálním území v rozsahu 393,68 ha zemědělské půdy. Aktualizace se zahajuje v
souvislosti s vyhlášenými komplexními
pozemkovými úpravami v katastrálním území Mýšlovice.
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na
Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha, Pobočce Příbram.
Celé znění dokumentu naleznete na úřední desce obecního úřadu a zároveň na elektronické
úřední desce www.vrancice.cz

POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY
k výkonu činnosti v rámci aktualizace BPEJ v katastrálním území
Mýšlovice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Příbram (dále
jen „pobočka“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona uděluji pověření ke vstupu a vjezdu na
pozemky v rámci zpracování aktualizace BPEJ v katastrálním území Mýšlovice pro: Ing. Jiřího
Fránu, pracovníka Státního pozemkového úřadu, Oddělení půdní služby České Budějovice se
služebním vozidlem Škoda Yeti RZ 5AS 5807.
Výše pověřená osoba může v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na
pozemky po dobu trvání terénních prací v rámci aktualizace BPEJ – terénního půdoznaleckého
průzkumu, a to v období od 1.4.2021 do 31.10.2021 v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li
zvláštní předpis jinak.
Celé znění dokumentu naleznete na úřední desce obecního úřadu a zároveň na elektronické
úřední desce www.vrančice.cz

Nabídka – možnost zakoupení respirátorů
Panu starostovi se podařilo sehnat pro občany obce respirátory FFP2 za velmi výhodnou cenu
10,-Kč/ks. Pokud byste měli zájem si respirátory zakoupit kontaktujte prosím p. Slámovou tel.
723 238 125. Respirátory jsou turecké výroby, certifikované na obě normy (FFP 2 i
KN95). Oproti čínským jsou subjektivně lepší (velikost na evropské obličeje, žádný
výrazný zápach po rozbalení atd.).

Naučná stezka ve vrančických a milínských lesích
Bohužel, ani naší obci se nevyhýbají zloději a vandalové. Na naučné stezce se neustále objevují
odpadky, a to především nad samotou. Děkujeme těm, kteří nezůstávají lhostejni a odpadky
uklízí. Co je, ale ještě horší, že někdo z 1.na 2. března odcizil lavičky umístěné u komunikace
mezi Vrančicemi a Milínem. Lavičky byly zabetonované, a přesto je někdo vytrhl a odcizil.
Pokud si někdo z vás všiml něčeho podezřelého dejte prosím vědět. Nebuďme lhostejni k tomu,
co slouží nám všem a všímejme si více lidí a dění v našem okolí.

Naučná stezka Vrančická draha
V současnosti probíhá realizace naučné stezky „Vrančická draha“. Výstavba stezky je podpořena
z dotace z Místní akční skupiny Podbrdsko a Státního fondu životního prostředí. Žadatel dotace
je obec Vrančice.
Až bude stezka dokončena, určitě se o tom dozvíte a obdržíte pozvánku k návštěvě „Vrančických
drah“.

Velikonoce
S velkou pravděpodobností se letos opět nedočkáme o Velikonocích koledníků, ani žádné jiné jarní akce.
Situace okolo Covid 19 není moc příznivá. Zatím stále platí, zákaz kulturních akcí, platí zákaz setkávání
osob a další přísná opatření. Doufejme tedy, že bude lépe a my se brzy budeme moc sejít při nějakém
příjemném sousedském posezením.

Přejeme Vám příjemné a klidné prožití velikonočních svátků.
Gratulace
V měsíci dubnu oslaví své narozeniny paní L. Vošahlíková ze Životic,
pan J. Málek a paní J. Prokopová z Vrančic. Samozřejmě jsme všem objednali pěknou písničku
na rádiu České Budějovice. K přání všeho nejlepšího, a především hodně zdraví se
samozřejmě připojujeme i my.
(Pozn. Pořad Písničky pro radost se vysílá Po-Pá 10.00-13.00, So, Ne 10.00-12.30
Český rozhlas České Budějovice, naladíte na frekvenci 106,4 MHz z vysílače Kleť.)
Prosíme Vás, abyste dodržovali základní hygienická pravidla – mytí rukou, rozestupy od
ostatních a respirátory.
Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.

Poznámky redakce
Zpravodaj také zasíláme elektronicky, pokud by měl někdo zájem, zašlete nám prosím svoji e – mailovou adresu na
knihovna.vrancice@seznam.cz
Rádi Vám budeme zpravodaj zasílat.

Tento text neprošel jazykovou úpravou

