
Mezouňský oběžník 
Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň č. 12, únor 2014 

 

Vážení občané, 

nejdříve bych Vám ráda popřála hodně zdraví, štěstí a mnoho pracovních i osobních úspěchů  

v Novém roce 2014. 

                                                                                    Hana Braunová, starostka obce 

 

Upozorňujeme občany na přísný zákaz skládkování veškerého materiálu na „Platě“ (hnojišti) u Březné  

a v místě „pálení čarodějnic“  Na Kopanině. 

Tyto pozemky nejsou ve vlastnictví obce Mezouně a jsou v užívání Zemědělského družstva Mořina. Z tohoto 

důvodu zde není možno nadále provozovat skládkování odpadních hmot ze zahrad ani jiného směsného 

odpadu, což je bohužel nyní běžnou praxí. Uvedené prostory jsou monitorovány a porušení tohoto zákazu 

bude pod pokutou až do výše 300 000 Kč řešit Odbor životního prostředí při Městském úřadě v Berouně. 

Obec bude hledat náhradní řešení. Do té doby není možno nikde v obci odpad skládkovat. 

 

Připravuje se projekt na kanalizační přípojky. V každé domácnosti by měla být již přihláška, kterou v případě 

zájmu vyplníte a do 18. 2. 14 donesete zpět na úřad (stačí vhodit do schránky). Formuláře naleznete také na 

webu obce. 

 

Dále čekáme na vyhlášení dotačních titulů na výstavbu ČOV a kanalizace, které nebyly v roce 2013 vypsány. 

Trvá to již dlouhou dobu a výsledky žádné. Jeden z důvodů může být i vysoká částka za celou realizaci.  

 Dalším důvodem může být to, že se nyní více podporuje regionální řešení. Proto v zastupitelstvu zvažujeme 

ještě další variantu – tzv. výtlakovou kanalizaci. Máme nyní tyto dvě varianty: 

1/  Samostatná ČOV + kanalizace. Tento projekt už je připravený. Také už byla na tento projekt několikrát 

podána žádost o dotaci. Bohužel, dosud bezúspěšně. Může to mít více důvodů. Buď je vysoká cena, nebo 

tuto alternativu Ministerstvo zemědělství nepodporuje.  

 

2/ Výtlaková kanalizace, kde máme možnost se připojit na Vysokém Újezdě do velkokapacitní ČOV  

v Lužcích. Použit by byl původní projekt a technologie. Takže po celé obci bude spádová kanalizace a teprve 

odtud by se vedlo nové potrubí po pozemku obce na Vysoký Újezd.  V současné době necháváme zpracovat 

odborné stanovisko k posouzení obou variant.  

 

 


