
Mezouňský oběžník 

Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň č. 14, únor 2015 

Změna úředních hodin na obecním úřadě 

Upozorňujeme občany, že se od 15. ledna 2015 změnily úřední hodiny obecního úřadu. Výrazně byly 

rozšířeny úřední hodiny starostky. U ostatních agend (evidence obyvatel, placení poplatků, nákup pytlů na 

plasty a další) došlo k časovému posunu. 

Úřední hodiny - evidence obyvatel a další agendy: Úřední hodiny - starostka: 

Pondělí:  15:00 – 17:00 hod.  
Čtvrtek:  13:00 – 15:00 hod. 

Pondělí:   8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.  
Čtvrtek:   8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod. 

Sběr bioodpadů v obci od roku 2015 

Na konci loňského roku byla schválena novela 

zákona o odpadech, která zavedla povinné  

a plošné třídění biologicky rozložitelných odpadů 

ve městech a obcích. Tím nám přibyly opět nové 

povinnosti, takže nyní v zastupitelstvu řešíme 

možné varianty, jak sběr bioodpadů zajistit. 

Od roku 2014 platí zákaz vyvážet veškerý odpad 

na hnojiště ZD Mořina u Březné, neboť se zde 

objevoval často i běžný komunální odpad a obec 

se musela finančně podílet na jeho likvidaci.  

I přes zákaz tam však někteří lidé odpad i nadále 

ukládali. Po dohodě s obcí Tachlovice a ZD Mořina 

bude proto cesta k Březné z obou stran opět 

opatřena závorou, takže nebude možné na 

hnojiště vozit ani rostlinný odpad ze zahrádek. 

Tento způsob likvidace bioodpadů navíc zákon 

nepodporuje. Odpad by musel být ukládán do 

schválené kompostárny – což hnojiště není. 

Nyní tedy hledáme nejvhodnější 

řešení a nejlépe nám zatím 

vychází sběr pomocí hnědých 

popelnic, které se osvědčily 

i v okolních obcích. 

Nabídka na svoz bioodpadů pro rok 2015: 

 Popelnice 140 litrů – 711 Kč za sezónu 

 Popelnice 240 litrů – 917 Kč za sezónu 

 Sezóna = 14 svozů od 1. dubna  
do 31. října 2015 (1x za 14 dnů) 

Cena obsahuje bezplatný pronájem hnědé 

popelnice. Ceny jsou vč. DPH. 

Zájemci se mohou hlásit do 10. března 2015 na 

obecním úřadě, čp. 72, telefonicky na tel. 

311 675 198 nebo na e-mailu obec@mezoun.cz. 

Stačí nahlásit jméno, adresu a velikost popelnice 

(140 nebo 240 litrů).  

 

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme  
ve formě kompostu navracet do půdy. 

Mezi bioodpad patří: 
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní 
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. 

Do popelnice na bioodpad nepatří: 
zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat,  

a všechny další biologicky nerozložitelné odpady. 

CO JE BIOODPAD? 

mailto:obec@mezoun.cz
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Kanalizace a čistírna odpadních vod 

V loňském roce zastupitelstvo rozhodlo o změně 

varianty čistírny odpadních vod (ČOV). Podle 

původního projektu jsme měli mít vlastní ČOV 

pod Letníkem na hranici nučického katastru, ale 

podle zpracovaného posudku vyšla lépe varianta 

napojení splaškové kanalizace na ČOV VÚJEZD  

u Lužců. Tato varianta by měla být výhodnější  

z hlediska investičních nákladů i z hlediska výše 

stočného.  

Ke stávajícímu projektu z roku 2010 byl proto 

zpracován doplňující projekt, který řeší výstavbu 

čtyř nových větví tlakové kanalizace, kterými 

bude odpadní voda čerpána na Vysoký Újezd. Tři 

nové větve budou položeny do společného 

výkopu k již naprojektovaným gravitačním řadům 

a dále bude vybudována nová větev podél silnice 

na Vysoký Újezd. Přečerpávání budou mít na 

starosti čtyři přečerpávací stanice (Pod Hájem,  

u silnice ke Krahulovu, pod Letníkem a na okraji 

obce za křižovatkou na Vysoký Újezd). 

Projektová dokumentace na kanalizační přípojky 

je již také hotová a nyní budeme žádat o stavební 

povolení. 

Nejpozději v červnu by měly být vyhlášeny 

dotační programy EU a v té době bychom měli 

mít vše nachystáno pro podání žádosti o dotaci 

na výstavbu kanalizace. 

Kořenovou čistírnu odpadních vod v Nučicích 

můžeme díky prodlouženému povolení 

provozovat další dva roky do konce roku 2016. 

Rozpočet obce na rok 2015 

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce 3. února 2015 byl schválen rozpočet obce na rok 2015. Rozpočet 
byl navržen jako vyrovnaný, kde plánované příjmy a výdaje činí 5 338 400 Kč. Podrobný rozpočet naleznete 
na webu obce v rubrice „Obecní úřad / Rozpočet obce“.  

Plánované příjmy  Plánované výdaje 
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1 000 000 Kč  Silnice 495 000 Kč 
Daň z příjmů fyz.os. ze sam.výděl.č. 20 000 Kč  Dopravní obslužnost 110 000 Kč 
Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 125 000 Kč  Pitná voda 5 000 Kč 
Daň z příjmů práv. osob 1 100 000 Kč  Odvádění a čištění odpad.vod 1 850 000 Kč 
DPH 2 400 000 Kč  Protierozní ochrana 130 000 Kč 
Poplatek za komunální odpad 160 000 Kč  Mateřská škola 243 000 Kč 
Poplatek ze psů 21 000 Kč  Knihovna 12 000 Kč 
Poplatek za užívání veř. prostr. 20 000 Kč  Ostatní záležitosti kultury 206 400 Kč 
Odvod z loterií 20 000 Kč  Zachování a obnova kultur.pam. 3 000 Kč 
Správní poplatky 1 000 Kč  Obecní rozhlas 30 000 Kč 
Daň z nemovitostí 225 000 Kč  Využití vol. času dětí a mládeže 5 000 Kč 
Neinvestič. transf. ze stát.rozp. 101 500 Kč  Ostatní zájmová činnost 78 000 Kč 
Provoz veřej. silniční dopravy 900 Kč  Veřejné osvětlení 87 000 Kč 
Pronájem nemovitostí 33 000 Kč  Sběr a svoz komunál. odpadů 340 000 Kč 
Příjmy z věcných břemen 10 000 Kč  Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 193 000 Kč 
Sběr a svoz odpadů 60 000 Kč  Ochrana obyvatelstva a kriz.řízení 10 000 Kč 
Činnost místní správy 1 000 Kč  Zastupitelstva obcí 650 900 Kč 
Příjmy z úroků 40 000 Kč  Činnost místní správy 856 600 Kč 
   Služby peněžních ústavů 8 000 Kč 
   Ostatní činnosti jinde nezařazené 25 500 Kč 
Příjmy celkem 5 338 400 Kč  Výdaje celkem 5 338 400 Kč 

http://www.mezoun.cz/obecni-urad/obecni-rozpocet.html


Mezouňský oběžník, únor 2015  3 

Informace pro majitele psů

Připomínáme majitelům psů, že 

splatnost poplatku ze psů na 

rok 2015 je 30. března 2015. 

Poplatek je nutné uhradit bez 

vyzvání za psy starší než 3 

měsíce (složenky nebudou jako v předchozích 

letech doručovány). 

Poplatek ze psů činí za prvního psa 200 Kč a za 

každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Pro 

poživatele invalidního, starobního, vdovského či 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným

 zdrojem příjmů, je snížen poplatek na polovinu.  

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na 

obecním úřadě nebo bankovním převodem na 

účet obce č. 6621131/0100 (variabilní symbol: 

číslo popisné). 

Pokud ještě nemáte nového psa přihlášeného 

nebo naopak již psa nemáte, je nutné nás  

o tom co nejdříve informovat. Příslušný formulář 

můžete vyplnit přímo na obecním úřadě.  

! Výzva dlužníkům – poplatek ze psů a za popelnice! 

Vyzýváme všechny občany, kteří dosud nezaplatili složenku za popelnici za rok 2013 splatnou do 

31. 12. 2014 a/nebo poplatek za psy za loňský rok, k neprodlené úhradě, aby se vyhnuli 

úřednímu vymáhání pohledávek. 

Zvýšení cen za svoz popelnic a pytlů na plasty

Od 1. ledna 2015 navýšili Technické služby 

Beroun ceny za svoz a likvidaci odpadu.  

Vývoz popelnice (objem 110 nebo 120 

litrů) bude nově stát 59 Kč vč. DPH. Dosud 

se platilo 57 Kč. Svoz popelnic probíhá 

každý týden v pondělí. 

Vývoz 1 pytle na plasty se navyšuje ze 40 Kč 

na 47,15 Kč. Občané zaplatí nově 25 Kč za 

pytel místo původních 20 Kč. Zbytek dotuje 

obec. 

Svoz žlutých pytlů probíhá 1x za měsíc vždy 

poslední pondělí v měsíci. 

V obci bude více kontejnerů na tříděný odpad

V tomto roce plánujeme navýšit v obci počet 

kontejnerů na tříděný odpad. Mohlo by tak 

vzniknout nové třídicí místo na obecním pozemku 

vedle Jírů (čp. 106). Dále chceme přidat alespoň 

jeden kontejner na sklo na Letník (u býv. kravína). 

V budoucnu můžeme další kontejnery umístit i na 

další místa. Nabízí se nám např. prostor u bývalé 

hasičárny U Křížku, u Tovarů pro lokalitu Pod 

Hájem nebo úplně nové místo někde na Letníku. 

Mezouň letos oslaví 990 let

V letošním roce oslaví obec Mezouň 990 let od 

první písemné zmínky. Chystáme proto několik 

akcí, kterými bychom chtěli tuto událost 

připomenout. 

Přesný harmonogram akcí připravujeme, ale 

v rámci oslav chystáme například slavnostní 

představení obecního znaku a vlajky, dále výstavu 

fotografií nebo divadelní představení.  
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Díky rekonstrukci obecního úřadu bychom mohli mít v obci místo  
pro pořádání kulturních akcí

V Mezouni se dříve pořádaly veškeré kulturní 

akce na sále bývalého hostince Na Špejchaře. 

Poslední akce se zde konaly v 80. letech minulého 

století. Dnes se např. vítání 

občánků nebo jiné menší akce 

konají v zasedací místnosti 

obecního úřadu, ale ta má 

bohužel velmi malou kapacitu 

a není vybavena samostatným 

sociálním zařízením. 

Ze středočeského Fondu 

rozvoje obcí a měst budeme 

proto letos žádat o dotaci na rekonstrukci 

budovy obecního úřadu. V rámci této akce by 

měl být celý objekt zateplen a v prvním patře by 

vznikl menší společenský sál se základním 

zázemím (kuchyňka, WC). Znovu bychom tak měli 

místo pro pořádání 

nejrůznějších kulturních akcí. 

Kromě zmíněného vítání 

občánků by zdejší prostory 

mohly sloužit např. pro 

pořádání menších hudebních 

akcí, divadelních představení 

nebo výstav.  

Předběžné náklady byly vyčísleny na 2,5 miliónu 

korun. 95 % nákladů by hradil Středočeský kraj  

a zbylých 5 % obec. 

  

Na cestě do Březné bude opět závora

Po dohodě s Obecním úřadem Tachlovice a ZD Mořina bude vjezd motorovými vozidly do Březné povolen 

jen vlastníkům a nájemcům pozemků. Důvodem je časté vyvážení odpadu na hnojiště i do lesa. 

Uzamykatelná závora bude umístěna v blízkosti křižovatky U Křížku a bude vybudována na náklady ZD 

družstva Mořina. Klíče budou vydány všem vlastníkům a nájemcům dotčených pozemků na obecním úřadě 

na základě jejich žádosti. 

Plán akcí KSK Mezouň

Spolek KSK Mezouň bude 

letos podruhé 

reprezentovat obec 

v okresní nohejbalové 

soutěži. Rozpis ještě není 

znám, ale bude vyvěšen 

na webu a na hřišti. 

Budeme rádi, když nás přijdete podpořit na 

domácí zápasy. 

Kromě zápasů chystáme na hřišti následující akce: 

Jarní nohejbalový turnaj květen 
Volejbalový turnaj (akce 
místních volejbalistek) 

květen/červen 

Dětský den 13. června 2015 
Mezouňský zavírák 5. září 2015 
Podzimní nohejbalový turnaj září 

Chcete dostávat novinky z obecního úřadu do svého e-mailu? 

Pokud chcete v předstihu dostávat do svého e-mailu aktuální informace z obecního úřadu, stačí se 

zaregistrovat na webu obce www.mezoun.cz nebo napsat na e-mail obeznik@mezoun.cz. 

http://www.mezoun.cz/
mailto:obeznik@mezoun.cz

