ZÁPIS č.7/2005
ze zasedání OZ konaného 15.září 2005 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, , E. Modrová, M. Kokrda, H. Braunová, H. Kailová
Omluveni: I. Ouřadník
Program:
1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Zřízení protipovodňových opatření
3) Územní plán Vys. Újezda a s tím související smlouva s BT Residential
4) Umístění ČOV
5) Umístění autobus. zastávky a úprava veř.prost. u pomníku
6) Řešení komunikace v lokalitě Pod hájem
7) Ostatní
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé p. Eva Modrová , MartinKokrda
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 27.6. 2005
- Úkoly starosty – splněny,
2) Příprava projektu Doc. Ing. Zunou byla konzultována s Pozemkovým úřadem a naší obcí.
Z naší strany byl vznesen požadavek na rozšíření vodní nádrže a maximál. využití poz. č.
330/99, 330/91 a 330/93 (PF a obce). Zástupce pozemkového fondu vyjádřil souhlas- Doc.
Zuna přislíbil rozšíření vodní nádrže na celou šířku výše uváděných pozemků. Odmítá
prodloužení směrem západním vzhledem k nutnosti vytěžení, odvozu a uložení neúměrně
velkého množství zeminy. Nad touto nádrží navrhuje zbudovaní lemonů pro retenci vody.
3) OZ projednalo „Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (ÚR) akce – urbanizace
Vysoký Újezd s tím, že navrhované řešení není v v zásadě v rozporu s platným územ.
plánem naší obce a že budou dodrženy dříve dohodnuté podmínky a respektován územ.
plán naší obce. Požadujeme však u souhrnné technické zprávy - Revize č. 03 –na
ploše označené jako veřejná zeleň přerušit vedení kanalizace odvádějící povrchové vody
ze zastavěného území a realizovat zde sedimentační nádrž zachycující hrubé nečistoty.
OZ vyjádřilo souhlas s vedením potrubí s povrchovou vodou po obecních pozemcích 413/2
a 330/74 s tím, že tuto službu bude BT Residential kompenzovat bezúplatným povolením
k napojení naší obce na vodojem, který tato firma postaví v k.ú. obce Mezouň. U této věci
je nutno dále postupovat v přípravě řádných smluv.
4) Umístění ČOV v rámci připravované dokumentace zatím není jasné.
Příslib firmy Rastas, s.r.o. - Souhlas rodiny Novotných s výstavbou ČOV a přivaděče k ní
zatím nebyl dodán.
Jednání s obcí Nučice na převzetí celé stávající kořenové ČOV nejsou úspěšná.
Žádost o územní rozhodnutí proto nemůže být předána a výstavba ČOV pro obec se
oddaluje.
5) OZ se zabývalo umístěním autobusové zastávky a úpravou veřejného prostranství u
pomníku. Po diskusi byl o dohodnuto, že se návrh řešení zadá odborné firmě. K. Jelínek
byl pověřen oslovit firmu Studio Alfa - Svatoš.
6) Starosta informoval OZ o jednání mezi zástupci obce a obyvateli lokality Pod hájem.
Bylo dohodnuto, že se bude jednat dle dohody v zápisu z tohoto jednání. Starosta byl
pověřen projednat možnost schůzky na Městském úřadě v Berouně , odbor dopravy
k řešení celkové situace s firmou Rastas před zimním obdobím.

7) Ostatní
a/ Starosta informoval OZ o zájmu p. J. Štípka o pronájem nové hasičské zbrojnice.
OZ nemá námitek vzhledem k tomu, že neprojevil zájem jiný zájemce. Pověřilo starostu
přípravou smlouvy o pronájmu nebytových prostor..
b/ Byl projednán záměr vybavení nové hasičské zbrojnice - přívod vody, kanalizační
přípojka, a plynofikace této budovy. Starosta byl pověřen zadat přípravu studie Ing.
Krnáčovi.
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 20.30 hodin.

………………………….
Zapsal

……………………………..
ověřovatel 1

……………………….
Starosta

…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ 7/2005
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 15.září 2005 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, , Eva Modrová, Martin Kokrda
H. Braunová, H. Kailová,
Omluven: Ivan Ouřadník

OZ ukládá:
Starostovi: 1) Připravit smlouvu o pronájmu nebytových prostor s p. Štípkem
2) Zadat vypracování studie k vybavení nové požární zbrojnice
3) Zajistit svolání jednání na MěÚ v Berouně – odbor dopravy k řešení
situace v lokalitě Pod hájem dle bodu 6) tohoto zápisu.

Místostarostovi: 1) Zajistit zadání návrhu řešení umístění autobusové zastávky a
řešení veřejného prostranství u pomníku firmě Studio Alfa – Svatoš.
OZ schvaluje: Návrh projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce – urbanizace
Vysoký Újezd s tím, že budou dodrženy požadavky dle bodu 3) tohoto zápisu.

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.září 2005.

……………………………..
místostarosta

……..………………
starosta

