
 
ZÁPIS  č. 9 

ze zasedání OZ konaného 12. října   2004 v budově OÚ v Mezouni. 
 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová,  p. Eva Modrová 
                 Ivan  Ouřadník 
Omluveni: Martin Kokrda 
 
 Program:  1) Kontrola usnesení minulého zasedání 
                        2) Schválení územního plánu obce a vyhlášení závazné části schváleného ÚP 
                        3) Převod pozemků Pozemkového fondu 
                        4) Havarijní stav kanalizace před č.p. 82 
  
1) Starosta zahájil zasedání v 19.15hod. Byli určení ověřovatelé, Hana Braunová, Hana 

Kailová 
     Kontrola usnesení minulého zasedání  ze dne 8.9.. 2004 
     1) Úkoly starosty  a místostarosty –  trvají 
         Úkoly bodu  6) nim. zasedání  p. Jelínková – úkol trvá 
 
2) Starosta seznámil OZ se stanoviskem Odboru územního  a stavebního řízení Krajského 
    úřadu Středočeské kraje a s jeho doporučením  schválit  předložený návrh územního plánu.  
    Obecní zastupitelstvo po celkovém posouzení schvaluje návrh územního plánu obce. 
    Dále vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 stavebního  
    zákona „závaznou část schváleného Územního plánu Obce Mezouň“,   ve které jsou  
    stanoveny regulativy pro výstavbu v jednotlivých lokalitách. 
 
3) Obecní zastupitelstvo projednalo možnost  bezplatného převodu pozemků Pozemkového 
    fondu  ČR do vlastnictví obce.  Jedná se o tyto pozemky v k.ú. obce Mezouň   č. parc.: 
    312/60, 312/61, 330/102,135/160, 135/102, 135/138 v zastavitelném  území obce, dále 
    o pozemky v zastavěném území obce Mezouň č. parc.: 158/4, 107/1, 180/5, 180/6, 
    180/10, 401/3  v oblasti u hřiště a kravína a u bytovky.  Pozemky budou využity dle 
    schváleného územního  plánu. OZ s převodem výše uvedených pozemků do vlastnictví 
    obce souhlasí. 
 
4) Starosta informoval OZ o havarijním stavu kanalizace před č.p. 82 a nutnosti objednat 
     soupravu na pročištění kanalizace od  VAKu Beroun. 
 
 
          
Vzhledem k tomu, byl program  vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 21.00 hodin. 
 
 
                                                                                    
………………………….      ………………………. 
              Zapsal                                                                                          Starosta                              
 
 
 
………………………………..                                                        …………………………                                                  
ověřovatel 1                                                                                      ověřovatel  2  



 
USNESENÍ  č. 9/2004 

 
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 12. října   2004  v budově OÚ v Mezouni podle 

zákona číslo 128/2000 Sb. 
 
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová, , Ivan Ouřadník, Eva Modrová                    
Omluveni:  Martin Kokrda 
 
 
OZ  schvaluje: 
 

- Územní plán Obce Mezouň. 
   

b)   Veřejnou vyhlášku č.2/2004 O vyhlášení závazné části Územního plánu obce 
Mezouň. 

 
-  Bezúplatný převod pozemků  Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Obce Mezouň 

v k.ú.Mezouň  č.parc.: 
            135/102, 135/138,  330/102, 312/60, 312/61 v zastavitelném území, 

158/4,  107/1, 180/5, 180/6, 180/10, 401/3 v zastavěném území obce a  
135/160 ostatní pozemky (parková zeleň). 

 
 
OZ ukládá : 
 

- starostovi podat žádost na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků dle  
      bodu c) do vlastnictví Obce Mezouň. 
 
 

            
 
Bere na vědomí: 

- informaci o havárii kanalizace a jejím řešení  
 
 
 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  12. října   2004. 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                        ……..……………… 
        místostarosta                                                                                   starosta 
 
 


