Volební program, za který se postaví sdružení nezávislých
kandidátů MEZOUŇ I. a MEZOUŇ VIZE 2010
ROZPOČET OBCE
- najmout zkušenou firmu pro získávání dotací, která by byla honorována po získání dotace
- důsledné vybírání místních poplatků (psi, zábor a pronájem obecních pozemků, odběr
obecní vody aj.)
- vyhláškou zveřejňovat obecní neplatiče, kterým poté bude zaslána předžalobní upomínka a
při nezaplacení tyto zažalovat.
- vypracovat obecní vyhlášku o zhodnocení pozemků při napojení na hotové sítě s poplatkem
na rozvoj obce, čímž by se do rozpočtu přiřadily nemalé prostředky.
- provedeme přesvědčovací akci tak, aby se reálně bydlící obyvatelé přihlásili do obce
trvalým pobytem, protože počtem obyvatel je řízeno přerozdělovaní peněz ze státního
rozpočtu. V souběhu se budeme o totéž snažit u firem našich obyvatel.
- zamezit plýtvání peněz z rozpočtu promyšleným postupem zejména při projektové činnosti,
aby nedošlo k několikerému přepracovávání projektové dokumentace, tak jak tomu bylo u
kanalizace, kdy do dnešní doby se za projekty utratilo v opakovaných platbách 480.000,-Kč.
INVESTIČNÍ AKCE
- pokračovat v již započatém procesu získání dotačního titulu z fondů Ministerstva
Zemědělství na realizaci kanalizace.
- dobudovat budovu obecního úřadu za pomoci další dotace, případně z prostředků rozpočtu
tak, aby nedocházelo ke značným tepelným ztrátám.
- dotáhnout stavbu Spolkového domu a v součinnosti s budoucími uživateli prosadit funkční
změny vedoucí k budoucímu bezproblémovému provozu.
- zamezit akcím šitým tzv. „horkou jehlou“, tak aby projekt zpracovaný pro účely dotace již
obsahoval vše, co bude vyžadovat budoucí provoz a tím, ušetřit prostředky za „více práce“,
které nelze do dotace později zahrnout.
- usilovat o realizaci přestavby školky, tedy opakovaně žádat o dotaci na tento počin.
DOPRAVA
- prosadit ve stávajících svazcích obcí, případně založit sdružení obcí dotčených nadměrnou
nákladní dopravou různých firem a dopravou osobními vozidly, mnohdy řítících se obcí
nepovolenou rychlostí, zejména v souvislosti s provozem golfového hřiště a zamýšlenou
značnou výstavbou, protiopatření.

- vyvolat jednání s Policií ČR na úrovni kraje, to proto, že neznáme vazby mezi okresními
firmami a okresní policií, se zaměřením na jejich kontrolní a preventivní činnost, případně
zajištění opakujících se měření rychlosti.
- pokud by se předchozí opatření minulo účinkem, tak prosadit změnu přednosti v jízdě na
přednost zprava zrušením hlavních silnic, která se v mnoha obcích, kde ji zavedli, osvědčila
a podstatně snížila rychlost v obci.
- případně za pomoci dotace vybudovat kruhový objezd například „ u Křížku“.
- zajistit alespoň jedenkráte v měsíci přítomnost místně příslušného okrskáře policie ČR který
by zde měl úřední hodiny.
ROZVOJ OBCE
- podporovat individuální výstavbu při zajištění stavebním zákonem uložených povinností
budoucích stavebníků, s respektováním schválených požadavků Územního plánu tak, aby
bylo možno obec dále rozvíjet a to nejen bytovou výstavbou, ale i rozvojem infrastruktury.
EKOLOGIE
- zamezit vypouštění odpadních vod (kýmkoliv) do dešťové části obecní kanalizace.
- prosadit Obecní vyhlášku o povinné dokládací vyvážení jímek a septiků tam, kde není
fekální kanalizace.
- vyhlásit 3 měsíční termín pro odstranění nepovolených přípojek a ukončení přečerpávání
zahnilých fekálií hadicemi do dešťové kanalizace. Pokud se toto opatření mine účinkem,
požádat o kontrolu Stavební úřad Beroun.
- zajistit uložení autovlaků či parkujících nákladních vozidel tak, aby ropné látky nemohly
pronikat do půdy a tím do spodních vod.
TRADICE
- pokusit se obnovit tradice vesnice, zejména máje či Anensko-Jakubskou pouť.
- podporovat a nejen finančně občanské spolky a sdružení.

