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Vážení občané, 

začíná jaro. Všem občanům přeji  krásné prožití velikonočních svátků,  hodně  sluníčka   a  dobré   sousedy. 

                   Hana Braunová - starostka

   

Po necelém roce Vám opět přinášíme nové číslo oběžníku, kde bychom Vám chtěli představit naše plány pro 

letošní rok a zhodnotit, co se nám za minulé období podařilo. Dále se zmíníme o největších problémech 

v obci, což je nová čistírna odpadních vod a kanalizace a také parkování kamionů uprostřed obce. 

Kanalizace a čistírna odpadních vod 

Vybudování nové kanalizace a čistírny odpadních vod je největší problém, který řešíme. Bohužel se jedná  

o velmi nákladnou akci, kterou nejsme schopni financovat z vlastních zdrojů, takže jsme zcela závislí na 

dotacích. Pokud sledujete dění v obci a čtete zápisy ze zasedání, tak jistě víte, že kraj letos žádné dotace 

poskytovat nebude.  

V roce 2014 končí  životnost staré kořenové čistírny, která se nachází v katastru obce Nučice. Kompletní 

rekultivace by byla velmi nákladná a navíc není prodloužení životnosti podporováno  odborem životního 

prostředí Praha-západ. 

V zastupitelstvu jsme proto jednali i o náhradních řešeních: 

1. Zaplatit všem občanům domácí čistírny. Jelikož provoz těchto zařízení není nejlevnější, tak není 

jasné, kolik občanů by o tuto čistírnu mělo zájem. 

2. Druhým řešením by mohla být tlaková kanalizace, která by vedla na Vysoký Újezd a odtud do 

čistírny v Kozolupech. Jedná se však o velmi nákladnou investici a dlouhodobý proces. 

Výše uvedená řešení byla navržena pouze jako alternativní.  Jako hlavní cíl máme samozřejmě vlastní 

čistírnu a novou kanalizaci, na které máme zpracovaný projekt a platné stavební povolení, takže jsme 

připraveni podat žádost o dotaci. 

Zvýšený provoz nákladních aut v obci (parkování kamionů) 

Již dlouhodobě registrujeme řadu stížností a dotazů ohledně zvýšeného provozu nákladních automobilů 

(zejm. kamionů), které parkují v areálu bývalého kravína.  

Také to považujeme za velký problém a snažíme se situaci řešit. Určitá jednání proběhla již v minulém roce, 

ale velmi nám svazuje ruce to, že téměř celý areál kravína patří soukromým osobám. Proto obec nemá příliš 

dobrou vyjednávací pozici. Rozhodně se však budeme tímto problémem zabývat a to co nejdříve. 
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Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu Ve Špejchaře 

V souvislosti s akcí společnosti ČEZ, která Ve Špejchaře (od domu čp. 47 k čp. 69) buduje podzemní vedení 

nízkého napětí, realizuje obec současně rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu v trase vedení  kabelů 

ČEZu.  Rekonstrukci provádí firma Elektromontáže, s.r.o. Lety.  

Hospodaření obce v roce 2012 

Obec v roce 2012 hospodařila se ziskem 2 176 000,-- Kč. Tyto finanční prostředky spolu s využitím úspor  

z minulých období byly použity na nákup státních dluhopisů. 

Nákup státních dluhopisů 

Po zhodnocení finanční situace obce a vzhledem k tomu, že v současné době není možné žádat o dotace na 

stavbu kanalizace a ČOV, rozhodlo zastupitelstvo obce v listopadu 2012 o nákupu státních spořicích 

dluhopisů za 5 milionů Kč. Jedná se o tříletý prémiový spořicí státní dluhopis ČR splatný k 12. 12. 2015.  

Budou tak efektivně využity volné finanční prostředky obce. Po 3 letech činí výnos z investice 425 tisíc Kč. 

Plány pro rok 2013 

V únoru 2013 jsme podali žádost o dotaci na nové oplocení hřiště na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

V rámci projektu „Děti chtějí sportovat“, jehož partnery jsou KSK Mezouň, o.s., oddíl Junáka a Mateřská 

škola Mezouň, bychom chtěli nahradit staré oplocení u dvou kurtů za nové pevné oplocení, které bude 

dostatečně odolné a celkově vylepší vzhled mezouňského sportoviště. Díky tomu bude možné hrát na 

prvním kurtu např. tenis a volejbal. Dále je v plánu umístění jednoho basketbalového koše. 

O prázdninách bude probíhat výměna nevyhovující elektroinstalace v mateřské škole (zejména v zadní části 

budovy). 

Do konce roku proběhnou  opravy komunikace u autobusové  zastávky u Jednoty. Následně bude třeba 

vyřešit odtok vody u autobusové zastávky na Letníku.  

Další plány na rozvoj obce 

Kvůli zvýšení bezpečnosti chodců v obci plánujeme vybudování chodníků. Bohužel zde narážíme na 

problém, že ve středu obce je na některých místech velmi malý prostor na komunikaci i chodníky, takže 

není možné postavit jeden souvislý chodník podél celé komunikace. Dále je zde problém s překládkou 

telefonních kabelů, čímž se celá akce samozřejmě prodražuje. Tuto akci bychom chtěli financovat z dotací. 

Dále chceme letos požádat o dotaci na zateplení a fasádu budovy obecního úřadu v rámci dotace 

Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“. 
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Ostatní informace z obecního úřadu 

Návrhy znaku obce 

Od poloviny února jsou na webu obce vyvěšené návrhy znaku obce, které vypracoval heraldik Ing. Arnošt 

Drozd. Vzhledem k negativním reakcím některých občanů jsme požádali autora návrhů o zpracování dalších 

variant, které by měly být zveřejněny do konce března. 

           

Opět uvítáme reakce od občanů a snad se nám podaří vybrat takový znak, který se bude líbit všem. 

Poplatek ze psů za rok 2013  

Upozorňujeme majitele psů, že splatnost poplatku ze psů je 30. března 

2013. Poplatek činí za prvního psa 200 Kč a za každého dalšího psa téhož 

držitele 300 Kč. Zaplatit je možné v hotovosti na obecním úřadě nebo 

převodem na účet 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Platí se 

za psy starší 3 měsíců.  

Od roku 2011 již není doručována majitelům složenka. Poplatek by měli majitelé psů platit bez vyzvání. 

Nabídka na svoz BIO odpadů v roce 2013 
 

- minimální počet nádob  240 litrů   ………….. 85 kusů 

- Cena  1 svoz = 45,-- Kč + aktuální DPH  za jeden svoz nádoby  240 litrů 

- Placení svozu občanů sumárně přes obec vždy měsíčně za uplynulý měsíc 

- Frekvence svozů je doporučena: 

   1x týdně v období  1.5. do 31.10. příslušného roku 

   1x za čtrnáct dnů v období 1.11. do 30.4. příslušného roku 

 

Technické služby Beroun, s.r.o. rozvezou popelnice na příslušné adresy zdarma,  cenu nádoby hradí 

jednorázově klient.  Nákup popelnice  je cca  do  1 000,-- Kč. 

Případní zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. 
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Co se nám v loňském roce podařilo 

Realizované akce 

V srpnu 2012 bylo vedle Spolkového domu postaveno nové dětské hřiště, 

které bylo spolufinancováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. 

Celkové náklady byly 224 844 Kč  (156 tisíc Kč bylo hrazeno z dotace a 

zbytek z obecního rozpočtu). 

Také se nám podařilo získat dotaci od kraje na pátý ročník beatové 

tancovačky Mezouňský zavírák.  

Dále jsme se zaměřili na dokončení úprav na zahradě mateřské školy. Byl zde vybudován nový chodník, 

odstraněna původní betonová terasa, která bude letos na jaře zatravněna. 

Konečně bylo dokončeno turistické odpočívadlo vedle křižovatky U Křížku. 

Řešili jsme projektovou dokumentaci na podzemní vedení kabelů Ve Špejchaře (elektřina, rozhlas, veřejné 

osvětlení ). Vlastní práce probíhají od letošního února.  

Kulturní akce pořádané v roce 2012 

V roce 2012 jsme uspořádali vítání občánků ve dvou termínech (květen a říjen). Přivítáno bylo celkem 7 

nových občánků. 

V červnu jsme pak ve spolupráci s mateřskou školou poprvé uspořádali loučení s předškoláky. 

Začátkem prosince jsme již potřetí uspořádali slavnostní rozsvícení vánočního stromečku  

u kapličky. Výnos sbírky z roku 2011 a 2012 ve výši 10 075 Kč byl věnován mateřské škole. 

Na konci roku jsme nově uspořádali vánoční posezení s důchodci, které bylo spojeno s promítáním starých 

videí z Mezouně. Posezení bylo velmi příjemné jak pro účastníky, tak i pro organizátory. 

Také pokračujeme jako v minulých letech v setkávání s důchodci, kteří slaví životní jubileum. 

Obecní úřad Mezouň

Kontakty: 

Telefon:  311 675 198 
E-mail:  obec@mezoun.cz 
E-mail starostka: starosta@mezoun.cz 
Web: www.mezoun.cz 

Úřední hodiny:  
Pondělí:  10:00 – 12:00 
Čtvrtek:  17:00 – 19:00 (starostka 18:30 – 19:00) 

NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU E-MAILEM 

Chcete dostávat do svého e-mailu aktuální informace z obecního úřadu? Stačí se zaregistrovat na webu 

v rubrice „Obecní úřad / Online služby OÚ“ nebo požádat o registraci osobně, telefonicky nebo na e-mailu 

obec@mezoun.cz. Stačí uvést jen jméno a e-mailovou adresu.  

Registraci je možné samozřejmě kdykoli v budoucnu zrušit. 

Připomínky a náměty k Mezouňskému oběžníku můžete psát na adresu obeznik@mezoun.cz. 
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