Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň, prosinec 2007
Vážení spoluobčané,
tak jako v loňském roce, Vás chceme i letos touto formou informovat o tom, co se nám v tomto
roce podařilo nebo nepodařilo v naší obci realizovat a jakým směrem chceme upřít naše úsilí v dalším
období.
Současně bychom Vám chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku, pevné zdraví a hodně štěstí.

Hlavní cíle v oblasti výstavby a jejich plnění v letošním roce
Vodovod
Došlo ke změně koncepce v tom, že nebude využíváno zařízení firmy
Rastas. Původně bylo v plánu vybudovat vlastní vodojem v lokalitě Na
Kopanině a přečerpávat vodu z akumulační stanice, která slouží v současné
době pro novostavby v lokalitě Pod Hájem.
Po dohodě s firmou BT Residential bude využíván pro dodávku vody
skupinový vodojem pro Vysoký Újezd a další obce, ze kterého bude voda
přivedena na okraj našeho katastru pod Vysokým Újezdem a zde se napojí
vodovodní přivaděč do naší obce. V rámci této změny byla přepracována projektová dokumentace a
muselo proběhnout nové územní a stavební řízení. Tato skutečnost nám značně zkomplikovala situaci
při podání žádosti o dotaci na tuto akci.
Ve výběrovém řízení na stavbu vodovodu byla vybrána firmy RISL, s.r.o., která podala
nejvýhodnější nabídku – nejnižší cena, nejdelší záruka. Pokud naší obci bude přiznána dotace, započne
výstavba počátkem příštího roku. V souvislosti s tím musí být zpracována ještě projektová
dokumentace pro jednotlivé domovní přípojky.

Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod
Po řadě jednání s obcí Nučice, se kterou jsme společně vybudovali pod Letníkem kořenovou
čistírnu odpadních vod, dospělo zastupitelstvo obce k tomu, že je nutno do budoucna vybudovat
vlastní čistírnu odpadních vod, do které bude svedena gravitačně pokud možno co největší část obce.
Vzhledem k tomu, že obec Nučice vyloučila možnost využití stávajícího či jiného místa v jejich
katastru, vyvinuli jsme maximální úsilí pro získání jiného pozemku v katastru naší obce. V současné
době je podepsána smlouva o koupi pozemku a jsou projednávány smlouvy na věcná břemena pro
vedení kanalizace.
V tomto směru je zahájena příprava pro získání územního rozhodnutí k výstavbě kanalizace a
čistírny odpadních vod. Toto rozhodnutí potřebujeme získat do konce ledna 2008, kdy je stanoven
termín pro podání žádosti o dotaci.

Prodloužení kanalizace pro povrchové vody
Koncem měsíce října byla prodloužena o 50 metrů povrchová kanalizace směrem ke Krahulovu
před domem čp. 155.
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Protipovodňová opatření - stavba poldru a nádrží k zachycení přívalových vod
od Vysokého Újezda
Tato stavba je před dokončením a již začala v podstatě plnit svoji funkci. Výstavba byla plně
zajištěna Pozemkovým úřadem ČR v rámci operačního programu Ministerstva zemědělství ČR
s významným finančním podílem Evropské unie. Tato stavba v hodnotě 1 800 000 Kč by měla být
převedena Pozemkovým úřadem naší obci.
Následně by měla obec jednat s Pozemkovým fondem o převodu pozemků takto zastavěných.
V návaznosti na tuto akci se konečně podařilo získat od BT Residential pozemky v k.ú. Kuchař
o výměře 4275 m2 a v k.ú. obce Mezouň o výměře 6390m2.

Pokračování v rekonstrukci budovy obecního úřadu
Pro letošní rok se nám podařilo získat dotaci na opravu střechy této budovy. Opravu střechy jsme
spojili s rozšířením půdního prostoru, čímž je vytvořen předpoklad pro multifunkční využití této
budovy, tj. prostorná zasedací místnost, zázemí pro Junáka, případně pro místní knihovnu.

Příprava dalších akcí pro příští rok
Kromě výše uvedených akcí jsme v letošním roce požádali prostřednictvím Krajského úřadu
Středočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova o dotaci na výstavbu chodníku od budovy
obecního úřadu k autobusové zastávce.
Prostřednictvím Mikroregionu Český kras – Pláně bylo požádáno o dotaci na opravu pomníku
padlých a úpravu jeho okolí, včetně opravy fasády studánky Mlíčník.
Dále byla podána žádost o finanční podporu na vybavení dětského hřiště dětským mobiliářem
z Fondu sportu a volného času.
Na základě provedeného energetického auditu, který si obec nechala vypracovat firmou SEAP
Rokycany, se obec bude snažit získat z Operačního programu Životní prostředí finanční prostředky na
zateplení mateřské školy, obecního úřadu, případně budovy nové hasičské zbrojnice (u hřiště).
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Různé informace
Splašková kanalizace – Letník
Od 2. čtvrtletí 2008 přebírá správu kanalizace a kořenové čistírny odpadních vod firma VaK
Beroun, která bude s občany uzavírat nové smlouvy na odvádění splaškových vod.

Likvidace odpadů
-

Svoz popelnic probíhá od července pravidelně každé pondělí. Za jeden vývoz zaplatíte 56 Kč.

-

U prodejny Jednoty byl instalován další kontejner na tříděný odpad. Je určen na bílé (čiré) sklo.

-

Kontejnery na směsný odpad jsou od 1. 11. 2007 otevřeny v pátek a v neděli, ale pouze po
předchozí dohodě (p. Polanský).

Obecní silnice a cesty, péče o veřejná prostranství
U obecních komunikací zajišťovala obec především zimní údržbu a sečení trávy podél všech
komunikací a na veřejných prostranstvích. U problematické komunikace směrem na Loděnice byl ve
dvou místech přerušen tok vody příčnými svody, což se v praxi osvědčilo. Obyvatelé lokality Pod
Hájem brigádní formou tuto komunikaci v průběhu roku opravovali. K dalším úpravám obecních cest
obec nepřistoupila, vzhledem k předpokládanému vstupu do těchto vozovek při výstavbě vodovodu a
splaškové kanalizace.

Veřejné osvětlení a obecní rozhlas
Počátkem roku bylo na několika místech vedení osvětlení upraveno z důvodů častých zkratů při
silném větru. Ve stejné době bylo opraveno i vedení místního rozhlasu. V průběhu roku byla
prováděna pouze běžná údržba tohoto zařízení.

Co se nám v letošním roce nepodařilo
1) Nepodařilo se získat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemek pod
částí sportovního hřiště. K tomu je zapotřebí nejprve dosáhnout dohody s Ing. Václavem Hrubým,
který rovněž požádal o vydání tohoto pozemku a který by musel od svého požadavku odstoupit.
Řešení této záležitosti je velmi složité vzhledem k tomu, že Ing. V. Hrubý získal od ZD Mořina
stavby (vodárna, studny) na pozemku obce.
Navíc vzhledem k častým krádežím a devastacím v tomto areálu Ing. V. Hrubý zcela uzavřel tento
prostor a vzdálil se tak předpoklad územního plánu (vytvoření nového centra obce s občanskou
vybaveností).
2) Nepodařilo se získat od Pozemkového fondu pozemek vedle bytovky ZD Mořina. Pozemkový
fond podmiňuje vydání pozemku dohodou se ZD Mořina. Obec nechala vypracovat studii na
využití tohoto pozemku výstavbou objektu s malometrážními byty pro mladé manžele z řad občanů
naší obce a většími byty pro pracovníky ZD Mořina. Tento návrh nebyl ZD Mořina akceptován a
k dohodě nedošlo.
3) Nepodařilo se prostřednictví dopravního odboru Městského úřadu v Berouně přinutit investora
(firmu Rastas, s.r.o.) k dodržení závazku vůči stavebníkům v lokalitě Pod Hájem. Výsledkem
snahy obce po řadě urgencí bylo přepracování projektové dokumentace pro odvodnění budoucí
vozovky. Teprve po dořešení této fáze může dojít k dořešení povrchu vozovky.
4) Nepodařilo se dosáhnout zlepšení ovzduší v obci, neboť některé domácnosti stále používají
kotle na tuhá paliva, kde spalují mj. domovní odpad což je v rozporu s vyhláškou 86/2002 Sb.,
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„Zákon o ochraně ovzduší“. Podle § 3 odst. 1 tohoto zákona je každý povinen omezovat a
předcházet znečištění ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek.
5) Nepodařilo se zlepšit přístup některých občanů k veřejnému pořádku v obci (skládkování
materiálu, odstavování nepojízdných vozidel na veřejných prostranstvích, vypouštění fekálií do
povrchové kanalizace), což je v kontrastu v přístupu většiny občanů, kteří nechávají pravidelně
vyvážet fekální jímky, udržují prostranství před svými domy, pečují vzorně o předzahrádky a
zlepšují tak všeobecně veřejnou kulturu bydlení a prostředí v naší obci.

Mateřská škola
V současné době je kapacita mateřské školy plně
vytížena, úroveň výuky a péče o děti včetně
stravování je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí i
vývoj počtu dětí v MŠ (viz tabulka). Poděkování jistě
patří paní ředitelce Haně Beránkové, která se
o prosperování školky nemalou měrou zasloužila.

Školní rok

Počet dětí

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

4
16
21
24
24

Náklady
hrazené obcí
219 000 Kč
147 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
165 000 Kč

Provoz MŠ denně od 7:00 do 16:30.

Kulturní činnost v obci
Vítání občánků v roce 2007
V sobotu 16. června 2007 bylo v zasedací místnosti Obecního
úřadu přivítáno pět nových občánků, kteří přišli na svět letos a
minulý rok. Přivítán byl Adam Byrtus, Adam Militký, Kristýna
Rosenbaumová, Tereza Beregi a Simona Konvalinková. Tato tradice
byla obnovena po dlouhých patnácti letech.

Místní knihovna
Místní knihovna je otevřena každé pondělí od 18 do 19 hodin. Knižní fond je každoročně
doplňován o tituly zapůjčené z Knihovny v Kladně a o nově zakoupené knihy místní knihovnou.

Obecní úřad a obecní zastupitelstvo
Aktuální složení zastupitelstva:

Obecní úřad:

Starosta: Ing. Miroslav Hrubý, čp. 23
Místostarosta: Martin Kokrda, čp. 117

Úřední hodiny:
středa 10:00 – 12:00
pátek 17:00 – 19:00 (starosta 18:30 – 19:00)

Členové zastupitelstva:
-

Jiří Hrdlička, čp. 75
Karel Jelínek, čp. 58
Hana Kailová, čp. 128
Josef Mezulián, čp. 26
Libor Valenta, čp. 161

Telefon: 311 675 198
E-mail: mezoun@tiscali.cz
Web: www.mezoun.cz
Úřední deska: na obchodu Jednoty nebo na webu
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=9386

