Pro klidný život všech občanů obce
Volební program – volby 15. – 16.10.2010
Kandidátka Občanské demokratické strany
Kandidáti:
Ing. Miroslav Hrubý, starosta obce
Zdeňka Kubásková , důchodce
Ivan Ouřadník, podnikatel
Miroslav Vojta, řidič
Josef Kopáček, zemědělec
Ing. Václav Hrubý, CSc., odborný pracovník
Veronika Mc Mahon, výtvarnice

1. Kandidátka je složena z občanů obce Mezouň, kteří se zde narodili nebo zde prožili převážnou
část života. Z uvedených důvodů se domníváme, že požívají Vaší důvěry, neb znají do detailu
problémy obce i jejich možná řešení. Tím budou nejlépe obhájeny oprávněné zájmy všech
občanů a současně s tím i zájmy Obce Mezouň.
2. a) Hlavním cílem a prioritou je klidný život všech občanů obce s tím, že současně budou hájena
jejich práva, ovšem v případě nutnosti bude vyžadováno i dodržování sjednaných pravidel a
povinností, a to v zájmu ostatních občanů a Obce Mezouň.
b) Kandidáti budou pokračovat v dokončení infrastruktury obce, a to zejména kanalizace na
splaškovou vodu spojenou s výstavbou čističky odpadní vod. Na uvedené investice zajistí
maximální využití dotací od státu a Evropské unie. Totéž se týká i výstavby nové mateřské
školky včetně zázemí Centra pro seniory (zajištění stravování a klubové činnosti). Dále pak
podpory kvalitního rozvoje dětí a mládeže - skautu (nová klubovna) a sdružení KSK (úprava
hřiště, sportovní a kulturní akce). Využitím dotací bude zajištěna i stabilita rozpočtu obce tak,
aby obec i nadále udržovala vyrovnaný rozpočet s rezervami.
c) V zájmu obce je třeba dořešit vztahy se sousedními obcemi, zejména pak s obcí Nučice
(kořenová čistička odpadních vod) a s obcí Vysoký Újezd - napojení sítí – funkční návaznost
(obchvat obce Vysoký Újezd a Mezouň) apod. Samozřejmě musí být řešeny i vazby ve vztahu
k nově se vytvářejícím částem Obce Mezouň. Kandidáti mají dostatek zkušeností a znalostí,
aby tyto záležitosti zvládli.
3. Někteří kandidáti se významně podíleli na přepracování původního návrhu územního plánu (ÚP).
Původní plán byl koncipován tak, že by kolem obce vznikla v podstatě skupinová a řadová
zástavba sice rodinných domků, ale ne venkovského charakteru. Po přepracování se předpokládá,
že nová zástavba organicky naváže na stávající zástavbu a bude mít charakter rozvolněné
zahradní zástavby s tím, že jednotlivé usedlosti budou mít potřebné zázemí zeleně a prostor pro
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klidný rodinný život. Budeme dbát, aby výstavba probíhala v uvedených územích tak, aby zátěž
pro ostatní občany byla co nejmenší. Pokud by došlo v průběhu dalších let k výrazným
technickým, hospodářským neb společenským potřebám, může obec navrhnout změnu ÚP.
Uvedené změny však znamenají značné výdaje, zejména pro stát.
4. Dopravní situace v obci se stále zhoršuje, přičemž dosud neprobíhá na Vysokém Újezdě téměř
žádná výstavba. Uvedený problém by měl být právě řešen s obcí Vysoký Újezd tak, aby nákladní
doprava materiálu probíhala do Vysokého Újezda mimo Obec Mezouň, a to přímo z Loděnice
nebo Kuchaře i s možností využití železniční vlečky. Současně však bude řešena otázka
obchvatové komunikace Obce Mezouň. Hodně bude záležet na majitelích pozemků, zda tito
pozemky pro výstavbu uvolní. Omezení průjezdu obcí a tím i zklidnění považujeme za jednu
z priorit. Je možno zatím eventuálně uvažovat o snížení rychlosti, čemuž se dopravní orgány řadu
let brání. Bezpečnost chodců chceme zajistit především výstavbou chodníků.
5. Pálení plastů a vypouštění odpadních vod do kanalizace jsou další dva problémy, které
v současnosti zatěžují prostředí v obci. Otázka odpadních vod by měla být vyřešena výstavbou
kanalizace a čistírny odpadních vod. Termín dokončení lze předpokládat v průběhu volebního
období v závislosti na finančních prostředcích získaných od státu (dotace). Do té doby bude
možné řešení pouze dvěma způsoby, a to: buď občané pochopí, že uvedené postupy likvidace
odpadních vod a odpadů jsou nepřípustné nebo by musela přistoupit obec v jednotlivých
případech k sankcím (pokutám). Obtížné je však dokazování přestupků, neb většinou svědci
nakonec v rámci sousedských vztahů od svědectví upustí a dále si pak stěžují. Samo dokazování,
co kdo spálil, je rovněž těžko dokazatelné. Je možné, že se vzrůstající cenou paliv a energií bude
tento problém nabývat na rozsahu. Zásadní bude osvěta, eventuálně zveřejňování jmen občanů,
kde
je
vážné
podezření,
že
k porušování
předpisů
o
nakládání
s těmito odpady opakovaně dochází.

6. Přijďte k volbám, volte kandidáty, které dobře znáte, kterým důvěřujete a víte, že jsou
schopni
obhájit
a
zajistit
potřeby
Vás
občanů
obce
i
Obce Mezouň.
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