
 
ZÁPIS  č.10 

ze zasedání OZ konaného 11.listopadu 2004 v budově OÚ v Mezouni. 
 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová , Ivan  Ouřadník, Martin 
Kokrda 
Omluveni:  p. Eva Modrová, Ivan Ouřadník 
 Program:  1) Kontrola usnesení minulého zasedání 
                       2) Vyjádření k návrhu ÚPD obce Vys. Újezd 
                       3) Umístění ČOV – jednání s firmou Rastas 
                       4) Stav projektování vodovodu a kanalizace 
            5) Ostatní 
                 
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určení ověřovatelé, Hana Braunová, Hana Kailová 
     Kontrola usnesení minulého zasedání  ze dne 12. 10. 2004 
     1) Úkoly starosty –  splněny 
2) OZ projednalo návrh změny ÚPD obce Vysoký Újezd. Bylo konstatováno, že velký nárůst  
     výstavby ve Vysokém Újezd postihne z hlediska dopravy zejména naši obec, z tohoto  
     důvodu je nutno požadovat profinancování obchvatové komunikace na Vysoký Újezd.  
     Dále  ÚP obce Vysoký Újezd  nepočítá s udržením přístupových cest z Mezouně do lesů  
     v západní části k.ú. Vys. Újezd. Obec Mezouň požaduje tyto cesty zachovat.. 

            3) Starosta informoval OZ o jednání s firmou Rastat ohledně připravované smlouvy    
     a o požadavku této firmy přemístit současnou ČOV v lokalitě „Pod hájem“severním  
     směrem.  

  4) Starosta podal OZ informaci o stavu příprav projektové dokumentace na vedení vody a  
                 splaškové kanalizace.  Projekt pro územní řízení na  vodovod je již zpracován. Stavební  
                 komise jej připomínkuje. U projektu kanalizace se řeší nadále umístění ČOV. 
  5) Ostatní 

 a) Školka – kontrola hospodaření plnění rozpočtu v MŠ.  Kontrolou hospodaření byly 
pověřeny p. Modrová, p. Braunová, p. Kailová a p. Jelínková 

 b) Jednání o rekonstrukci obecního úřadu. Ing. Krnáč zpracuje projektovou    
     dokumentaci na plynofikaci, zavedení vody a odpadů a další rekonstrukci. 
 c) Posunutí autobusové zastávky „U pomníku“  naproti výjezdu z „Uličky“ z důvodů celkové 
     úpravy veř. prostranství v okolí rybníka a pomníku. 
     Je nutno požádat o vyjádření odbor dopravy MěÚ  a DI OŘ Policie ČR v Berouně 
 d) Pořezání náletových stromů podél komunikace č. 406 tam, kde je veř. osvětlení zajistí 
      M. Kokrda  
 e)  Požadavek  stavebníků v lokalitě „Pod hájem“ o úpravu komunikace navezením drti do 
      míst panelových zábran. 
f) OZ rozhodlo o rozdělení  odměn  pro členy OZ a stavební komise, hlediskem výše  
      odměny je účast na jednotlivých jednáních. 
 
Vzhledem k tomu, byl program  vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 22.00 hodin. 
                                                                                    
………………………….      ………………………. 
              Zapsal                                                                                          Starosta                              
 
 
………………………………..                                                        …………………………                                                       
         ověřovatel 1                                                                                      ověřovatel  2  



 
USNESENÍ 

 
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 11. listopadu 2004  v budově OÚ v Mezouni 

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

a) Rozdělení odměn dle schváleného rozpočtu a dle účasti na jednotlivých jednáních   
 
b) Zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci OÚ Ing. Krnáčovi 

 
 

Bere na vědomí: 
 
- Informaci o stavu projektových příprav na vedení vodovodu a kanalizace 
 
- Informaci o jednání s firmou Rastas o přemístění ČOV 
 
Ukládá: 
 
Starostovi  1) sdělit stanovisko OZ k návrhu změny ÚPD obce Vysoký Újezd dle bodu 2) 
 
                  2) požádat o stanovisko k přemístění  autobusové zastávky dle bodu 5c) 
 
                 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  11.  listopadu  2004. 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                        ……..……………… 
        místostarosta                                                                                   starosta 
 
 


