
 
Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň č. 6, květen 2010 

Projekt „Zastávky Karlštejnska“ 

V rámci tohoto projektu budou v obcích regionu „Karlštejnsko“, 
do kterého patří i Mezouň, vybudovány nové autobusové 
zastávky. Podmínkou přidělení dotace byl jednotný typ zastávky 
v rámci celého regionu, proto musí být odstraněny všechny 
původní čekárny.  

Již v polovině dubna byla zbourána stará zděná čekárna na 
Letníku, která byla ve velmi špatném stavu. Nahrazena bude opět 

zděným objektem ve stejné velikosti s tím rozdílem, že bude mít sedlovou střechu a více oken. 
Náklady na tuto zastávku budou celkem 314 663 Kč. Dále byla nahrazena stará plechová čekárna na 
návsi a nedávno vybudovaná prosklená čekárna u obchodu. Naše obec se rozhodla pro variantu 
kovová a prosklená (podobná jako je v Berouně na autobusovém nádraží). Obě prosklené zastávky 
v obci mají být zbudovány nákladem 183 280 Kč.  

Celkové náklady na obměnu všech tří autobusových zastávek včetně plakátovacích ploch, laviček a 
odměny za administrativní zpracování a vyhodnocení žádosti o dotaci firmou Glaser Ořech budou 
činit 615 392 Kč. Dotace na zastávky z EU ve výši 92,5 % má být vrácena na účet obce do konce 
letošního roku. 

Změna územního plánu 

Na 3. zasedání obecního zastupitelstva dne 25. března 2010 byl schválen návrh  změny č. 2 Územního 
plánu obce Mezouň. Hlavním důvodem změny územního plánu bylo zapracování projektového 
řešení III. tranzitního železničního koridoru z Prahy do Berouna. Poslední varianta totiž 
předpokládá vedení tratě v tunelu pod středem obce. V této věci upozorňujeme občany na skutečnost, 
že o trase koridoru nerozhoduje zastupitelstvo obce, ale bylo tak rozhodnuto zastupitelstvem 
Středočeského kraje dne 18. 12. 2006. O plánovaném projektu se dozvíte dále v tomto oběžníku. 

Současně bude v územním plánu provedeno několik změn v jedenácti dalších lokalitách. Mezi 
nejvýznamnější změny patří následující: 

- vybudování sběrného dvora na likvidaci odpadů vedle plánované čistírny odpadních vod; 
- výstavba čerpací stanice u silnice od Vysokého Újezdu (přibližně naproti poldru); 
- rozšíření zastavitelného území v lokalitě Z2-3 (nad bytovkou u Háje) a Z2-4 (pod Hájem vedle 

cesty směrem na Loděnice) – dohromady v obou lokalitách o 0,8 ha; 
- rozšíření zastavitelného území v lokalitě Z2-10 o 0,8 ha (navazuje na zástavbu na Vysokém 

Újezdě); 
- vybudování silničního obchvatu kolem Vysokého Újezdu (spojení silnice z Mezouně a Kuchaře). 

Připomínky a náměty k Mezouňskému oběžníku můžete psát na e-mailovou adresu obeznik@mezoun.cz. 
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Rozpočet obce na rok 2010 

Na 3. zasedání obecního zastupitelstva byl dále jednohlasně schválen rozpočet obce na letošní rok. 
Plánované příjmy jsou 3 696 300 Kč a plánované výdaje 5 996 300 Kč, schodek rozpočtu ve výši 
2 300 000 Kč bude kryt pomocí zůstatků finančních prostředků z minulých let. Podrobný rozpočet je 
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových stránkách. Stručný přehled naleznete v následující 
tabulce.  

VÝDAJE 
--------------------------------------------------------------- 
Silnice a chodníky 261 000,- 
Dopravní obslužnost 80 000,- 
Vodovod 78 000,- 
Odvádění a čištění odpadních vod 870 000,- 
Protierozní ochrana 156 000,- 
Předškolní zařízení 210 000,- 
Základní školy 250 000,- 
Knihovnické služby 42 000,- 
Kulturní památky 3 000,- 
Kulturní záležitosti 36 200,- 
Sportovní zařízení v majetku obce 20 000,- 
Tělových.činnost, volný čas dětí a mládeže 11 000,- 
Budovy, haly, stavby *) 2 000 000,- 
Pomoc zdravotně postiženým 1 000,- 
Veřejné osvětlení 63 000,- 
Sběr a svoz komunálních odpadů 267 100,- 
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 84 500,- 
Zastupitelstvo obce 178 200,- 
Činnost místní správy 760 000,- 
Ostatní činnosti jinde nezařazené 625 300,- 
--------------------------------------------------------------- 
VÝDAJE CELKEM 5 996 300,- 

PŘÍJMY 
-------------------------------------------------------- 
Daň z příjmů fyzických osob 770 000,- 
Daň z příjmů právnických osob 700 000,- 
Daň z přidané hodnoty 1 450 000,- 
Poplatek ze psů 8 400,- 
Správní poplatky 2 000,- 
Neinvestiční přijaté dotace 162 500,- 
Daň z nemovitostí 156 000,- 
Vodovod 60 000,- 
Odvádění a čištění odpadních vod 30 000,- 
Výstavba a údržba inženýrských sítí 10 000,- 
Příjmy z pronájmu 69 500,- 
Sběr a svoz komunálních odpadů 203 800,- 
Činnost místní správy 600,- 
Příjmy z úroků 73 500,- 
-------------------------------------------------------- 
PŘÍJMY CELKEM 3 696 300,- 
 
*) Částka ve výši 2 miliony Kč je vyhrazena na 
rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice u hřiště.  
Je proto podmíněna přidělením dotace na tuto akci.

Vodovod 

Návrh smlouvy se společností VaK Beroun na provozování vodovodní sítě v obci je těsně před 
dokončením. Vzhledem k tomu, že bylo nutné sladit zájmy obou stran, trvalo schválení smlouvy 
trochu déle. Obec si musela najmout právního zástupce. 

Platnost garantované ceny za zřízení přípojného místa včetně vodoměru ve výši 4 000 Kč bez DPH   
končí 31. 5. 2010. Poté bude výše úhrady dle ceníku společnosti VaK. Cena příspěvku na nově 
budované vodovodní přípojky ve staré zástavbě je stanovena usnesením obecního zastupitelstva   
č. 6/2009 z 2. 12. 2009 ve výši 15 000 Kč. 

Čistírna odpadních vod a kanalizace 

V současné době je vydáno územní rozhodnutí, zpracována dokumentace pro stavební povolení a 
vyřizují se podklady pro vydání stavebního povolení tak, aby v říjnu t. r. mohla obec požádat o dotaci 
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na stavbu kanalizace z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a na čistírnu odpadních 
vod z fondu životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Výstavba chodníku od kapličky k obecnímu úřadu 

Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení. Bohužel se zatím nepodařilo získat 
souhlasná stanoviska všech vlastníků sousedních pozemků a vydání stavebního povolení se tím značně 
zkomplikovalo. Na stavbu chodníku je podána žádost o dotaci z Fondu rozvoje měst a obcí 
Středočeského kraje. O přidělení dotací bude rozhodovat zastupitelstvo kraje v měsíci červnu 2010. 

Rekonstrukce mateřské školy 

Rekonstrukce mateřské školy se odkládá, neboť obec bohužel letos neuspěla se žádostí o dotaci,  
o kterou žádala u Státního zemědělského intervenčního fondu. Důvodem byl zejména nedostatek 
finančních prostředků a velký počet žádostí o dotaci. 

Ostatní informace 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 28. a 29. května 2010 v obvyklé 
časy, tj. v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební místnost bude umístěna 
v budově obecního úřadu. Pokud by někdo z občanů chtěl volit v jiném volebním okrsku v ČR, může 
požádat na obecním úřadě o vydání voličského průkazu. Písemná žádost musí obsahovat ověřený 
podpis. Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle 
ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. 

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve 2. polovině září nebo v 1. polovině října 2010. V Mezouni 
bude do obecního zastupitelstva voleno opět 7 členů. Kandidovat může občan s trvalým pobytem 
v Mezouni, který dosáhl nejpozději v den voleb 18 let. Kandidátní listiny se podávají po vyhlášení 
termínu voleb minimálně 66 dnů před jejich konáním. Ke kandidátní listině je třeba doložit petici 
podepsanou voliči, kteří nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů podporují. Zákon 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, stanovuje minimální počet podpisů voličů ve vztahu 
k počtu obyvatel obce k 1. lednu 2010 takto: obec nad 500 a do 3000 obyvatel – nezávislý kandidát 
minimálně 4 % z počtu obyvatel (nejméně 25), sdružení nezávislých kandidátů minimálně 7 % z počtu 
obyvatel. Přesný počet bude zveřejněn nejpozději 85 dnů před dnem voleb. Více informací  
o podzimních komunálních volbách se dozvíte na webových stránkách Ministerstva vnitra: 
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-777397.aspx. 

Rybník na návsi budou mít nově v pronájmu rybáři z Mezouně. Ti se zavázali na oplátku opravit hráz 
a v budoucnu budou zajišťovat drobné opravy a úpravy na vlastní náklady. Také nabídli možnost 
vyžití pro děti z Mezouně. Dosud měl v pronájmu rybník pan Sušánka z Nučic. 

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 3. července 2010. Bude probíhat v době od 9 do 
10:30 hodin na návsi u rybníka. Za nebezpečný odpad jsou považovány tyto odpady: televize, 
ledničky, barvy, rozpouštědla, baterie a akumulátory, zářivky, pesticidy, monitory, PC atd. Pro občany 
trvale bydlící v obci je tato služba zdarma, pro ostatní zájemce je cena určena dle ceníku Technických 
služeb Beroun. 
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Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad upozorňuje, že ten, kdo 
vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen měřit objem vypouštěných odpadních vod  
a míru jejich znečištění a výsledky měření předávat vodoprávnímu úřadu. Právnické osobě hrozí  
za nedovolené vypouštění odpadních vod pokuta dle §118 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)  
ve výši od 10 tisíc do 10 milionů Kč. 

Projekt železničního tunelu Praha-Beroun 

Projekt železničního tunelu vznikl z důvodu potřeby zrychlení dopravy z Prahy do Berouna a dále do 
Plzně. Stávající trať podél Berounky vedená v CHKO Český kras 
neumožňuje zásadnější stavební úpravy a současné vedení trati 
omezuje maximální rychlost na cca 120 km/h. Proto se začaly 
hledat nové varianty. Některé z nich využívaly dlouhých tunelů a 
částečně vedly po povrchu. Původně mohla vysokorychlostní trať 
vést po povrchu v severní části mezouňského katastru podél 
stávající tratě do Berouna. 

Kvůli husté zástavbě na západ od Prahy však byla nakonec zvolena varianta souvislého 24,7 km 
dlouhého tunelu, který by začínal na Smíchovském nádraží a končil v Berouně Závodí, odkud by již 
trať vedla přes most přes Berounku. Tunel by podle této varianty vedl zhruba pod Slivencem, 
Ořechem, Tachlovicemi, Mezouní (prostředkem obce) a Sedlecem. U Tachlovic by byl vybudován 
přístupový tunel a větrací objekt. Odtud by se odvážela vyrubaná zemina do lomu Holý vrch  
u Mořiny, který by tak mohl být zavezen a rekultivován. 

Trasa byla navržena tak, aby vlaky mohly jezdit rychlostí 250 – 300 km/h. Vytvořil by se tak první 
úsek plánované vysokorychlostní tratě z Prahy do Německa (Norimberk).  Podle původních plánů měl 
být projekt realizován v letech 2013 – 2020 a stát nejméně 33 miliard Kč. 

Projekt v ohrožení 

Podle Hospodářských novin (článek vyšel 12. dubna 2010)  je však tento obří projekt ohrožen, neboť 
předpokládané náklady se vyšplhaly na 46 miliard Kč, což Evropská unie, která měla projekt 
spolufinancovat, důrazně odmítá. Hledají se proto nové varianty, které by byly levnější než tunel 
z Prahy do Berouna. V současné době přicházejí v úvahu dvě – jižní a severní. Jižní varianta by 
využila stávající trať až do Radotína a odtud by se vybudoval 18 km dlouhý tunel do Berouna. Severní 
varianta počítá s tunelem ze Smíchovského nádraží do Zbuzan, dále by byla trať vedena po povrchu až 
do Loděnic a odtud opět v tunelu. Během května by snad mohlo být jasno, kterou variantu bude 
Evropská unie preferovat. 

Obecní úřad nabízí: 
Pohlednice Mezouně 

Na obecním úřadě je možné zakoupit dva druhy pohlednic: 
Mezouň v roce 1930 a letecký snímek z roku 2002.  
Cena za 1 ks - 5 Kč. 

Kniha Berounsko na starých pohlednicích 

Dále zde můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu 365 Kč knihu, která zachycuje města a obce 
z berounského okresu na historických pohlednicích. Mj. zde naleznete Mezouň, Vysoký Újezd, Lužce, 
Loděnice, Chrustenice a mnoho dalších. Doporučená cena v knihkupectví je 495 Kč. 


