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svoz nebezpečného odpadu – ostatní. 

Zábory veřejného prostranství – změny od června 2011 

Na zasedání zastupitelstva obce 2. června 2011 byla schválena obecně závazná 

vyhláška č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2010, o místních 

poplatcích. Nová vyhláška nabyla účinnosti 6. června 2011 a zmírňuje poplatkovou 

povinnost občanů v oblasti záborů veřejného prostranství. 

K jakým změnám od června dochází? 

 Neplatí se za prvních 7 dnů užívání veřejného prostranství (úleva platí pouze pro občany s trvalým 

pobytem v Mezouni, právnické osoby se sídlem v Mezouni a podnikatele s místem podnikání v Mezouni) 

- zůstává však povinnost ohlášení záboru na obecním úřadě. 

 Zavádí se nový poplatek za dlouhodobé užívání veřejného prostranství, a to od druhého měsíce záboru. 

Poplatek je stanoven paušální částkou 5 Kč za 1 m2 za každý započatý měsíc.  

 Poplatek za první měsíc (tj. od 8. dne) je stanoven v článku 12 odst. 1 vyhlášky (tj. ve většině případů  

10 Kč / 1 m2 / den).  

Jak je možné plánovaný zábor nahlásit? 

 Krátkodobý zábor veřejného prostranství v délce 1 – 7 dnů můžete nahlásit nově online přímo na webu 

obce. Také můžete použít příslušný formulář, který získáte na obecním úřadě nebo na webu v rubrice 

„Formuláře“. 

 U záborů trvajících 8 a více dnů použijte příslušný formulář, který získáte na obecním úřadě nebo na 

webu v rubrice „Formuláře“. 

Obecní znak 

Od letošního března jste měli možnost prohlédnout si na úřední desce a na webu několik návrhů, jak by 

mohl vypadat budoucí znak obce Mezouň. Autorem je malíř, grafik a heraldik Jiří Bouda. Na zasedání 

zastupitelstva 2. června 2011 byly z původních pěti návrhů vybrány následující dva, které tímto 

předkládáme občanům ke zhodnocení. Svůj názor nám můžete sdělit do 18. července 2011. 

Návrh A 

 

Návrh B 

 

 

Vysvětlení barev a symbolů dle zásad heraldiky: 

Barvy: modrá = obloha, žlutá = pole, zelená = pastviny 

Džbánek = historicky přítomnost hrnčíren v obci 

Kladívka = historicky přítomnost jílových dolů 

Kaplička = jediná historická památka v obci 



Mezouňský oběžník, červenec 2011  2 

Rozpočet obce Mezouň na rok 2011 

Rozpočet obce na letošní rok byl schválen na zasedání zastupitelstva 28. března 2011. Plánované příjmy  

a výdaje činí celkem 5 406 880 Kč. Stručný přehled příjmů a výdajů naleznete v níže uvedené tabulce. 

Podrobný přehled je k dispozici na obecním úřadě nebo na webu v rubrice „Obecní úřad / Rozpočet obce“.

VÝDAJE 

Silnice a chodníky 362 000,- 
Dopravní obslužnost 85 000,- 
Pitná voda 281 000,- 
Odvádění a čištění odpadních vod 283 000,- 
Protierozní ochrana 18 500,- 
Předškolní zařízení 575 000,- 
Základní školy 280 000,- 
Knihovnické služby 50 000,- 
Kulturní památky 3 000,- 
Kulturní záležitosti 28 500,- 
Sportovní zařízení 20 000,- 
Tělových. činnost, volný čas dětí a mládeže 8 000,- 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 811 000,- 
Veřejné osvětlení 265 000,- 
Sběr a svoz komunálních odpadů 260 000,- 
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 48 500,- 
Zastupitelstvo obce 150 000,- 
Činnost místní správy 669 000,- 
Služby peněžních ústavů 11 500,- 
Ostatní činnosti a rezervy 197 880,- 
------------------------------------------------------------------------ 
Výdaje celkem 5 406 880,- 

PŘÍJMY 

Daň z příjmů fyzických osob 940 000,- 
Daň z příjmů právnických osob 700 000,- 
Daň z přidané hodnoty 1 500 000,- 
Poplatek ze psů 15 000,- 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,- 
Správní poplatky 1 000,- 
Daň z nemovitostí 220 000,- 
Neinvestiční přijaté dotace 133 800,- 
Investiční přijaté transfery 1 472 480,- 
Pitná voda 60 000,- 
Odvádění a čištění odpadních vod 3 000,- 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 10 000,- 
Příjmy z pronájmů 68 000,- 
Sběr a svoz komunálních odpadů 221 000,- 
Činnost místní správy 600,- 
Příjmy z úroků 42 000,- 
------------------------------------------------------------------------ 
Příjmy celkem 5 406 880,- 

 

 

 

Dotace v roce 2011 

V letošním roce jsme žádali o dotaci od Ministerstva zemědělství na splaškovou kanalizaci, od Ministerstva 

pro místní rozvoj na opravu mateřské školy a dále od Středočeského kraje na výstavbu čistírny odpadních 

vod, na instalaci měřičů rychlosti, na opravu oplocení hřiště a na hudební akci Mezouňský zavírák. Bohužel 

nám nebyla přidělena ani jedna dotace, což potvrzuje současný trend výrazných úsporných opatření  

u všech poskytovatelů dotací. Nejvíce je to patrné u Středočeského kraje. 

Rekonstrukce mateřské školy 

Jelikož se obci nepodařilo získat dotaci na rekonstrukci školky od Ministerstva pro místní rozvoj, rozhodlo se 

zastupitelstvo řešit špatný stav budovy z prostředků obce. Na letošní prázdniny je naplánována oprava 

střechy. Dále se uvažuje o výměně oken a opravě fasády. 

Spolkový dům 

Na konci dubna byla dokončena generální rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice  

u hřiště. Kolaudace proběhla 13. května 2011 a následně byly prostory předány 

k užívání sdružení KSK Mezouň a oddílu Junáka. V přízemí bylo vybudováno zázemí 

pro sportovce (umývárna, šatna, WC a kuchyňka). V patře pak byla vybudována nová 

místnost, kde bude mít skautský oddíl svou vlastní klubovnu. 



Mezouňský oběžník, červenec 2011  3 

V letošním roce bychom chtěli dokončit rekonstrukci budovy z vlastních zdrojů (podříznutí zdí, výměna 

oken, izolace a nová fasáda). Jelikož obec přední polovinu objektu pronajímá, tak nemohla na tuto část 

budovy bohužel čerpat dotaci.  

Ulice v lokalitě Pod Hájem 

Vybudování ulic v nové zástavbě Pod Hájem je těsně před dokončením a kolaudací. Kromě zámkové dlažby 

v ulicích a na chodnících bylo instalováno veřejné osvětlení.  

Proč ještě nebyla opravena čekárna u obchodu? 

Všechny tři nové čekárny, které byly postaveny v rámci projektu „Zastávky Karlštejnska“, jsou pojištěné, 

takže oprava nebude obec nic stát. Bohužel jsme dlouho čekali na vyjádření policie, které je nutné doložit 

k uplatnění pojistky (vyjádření jsme obdrželi až 17. června – viník zjištěn nebyl). Uplatnění pojistky  

a opravu čekárny bude zajišťovat Svazek obcí – region Dolní Berounka. 

Svoz bioodpadu v obci 

Technické služby Beroun ve spolupráci s obecním úřadem nově nabízejí občanům 

pravidelný svoz bioodpadu. Hnědé plastové popelnice o objemu 240 litrů, příp. menší 

o objemu 120 litrů, budou poskytnuty zdarma. Vývoz 1 popelnice bude stát cca 50 Kč 

bez DPH 10% (cena malé popelnice bude o něco nižší). Konečné ceny budou 

stanoveny podle počtu zájemců.  

Evidence vývozů bude fungovat na principu čárových kódů jako u popelnic na směsný odpad. Svoz by měl 

fungovat přibližně od 2. poloviny července. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě (je nutné uvést 

jméno, příjmení a adresu). K objednávce popelnice můžete využít formulář na konci tohoto oběžníku. 

Svoz nebezpečného odpadu 

Každoroční svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 16. července 2011 od 9:00 do 10:30 na návsi  

u rybníka. Za nebezpečný odpad se považují např. televize, ledničky, barvy, rozpouštědla, baterie, 

akumulátory, zářivky, pesticidy atd. Pro občany s trvalým pobytem v Mezouni je tato služba zdarma. 

Ostatní informace 

Koupě pozemku pod částí hřiště 

Zastupitelstvo obce schválilo 28. března 2011 koupi pozemku č. parc. 180/10 o výměře 586 m2 od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových za 18 tisíc Kč. Jedná se o část pozemku pod stávajícím 

hřištěm. 

Upozornění na volné pobíhání psů 

Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích. Tento zákaz a případné 

sankce jsou upraveny ve vyhlášce obce č. 2/2001, o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných 

prostranstvích. 



Mezouňský oběžník, červenec 2011  4 

Pumpa ve Špejchaře byla opravena 

Obecní úřad děkuje touto cestou občanům, kteří se podíleli na opravě pumpy ve Špejchaře. 

Czech POINT 

Český podací ověřovací informační národní terminál (Czech POINT) je projekt, jehož cílem je zredukovat 

přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Hlavním cílem je zvýšení komfortu pro občana, aby 

nemusel obíhat různé úřady a vyřídil spoustu věcí na jednom místě. Je zde možné získat a nechat ověřit 

např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče nebo nechat 

úředně ověřit různé listiny a dokumenty atd. 

Nejbližší Czech POINT v okolí:  

Obecní úřad Nučice, Obecní úřad Loděnice, Městský úřad Rudná nebo pošta v Rudné. 

Obecní úřad nabízí: 

Pohlednice Mezouně 

Na obecním úřadě je možné zakoupit dva druhy pohlednic:  

Mezouň v roce 1930 a letecký snímek z roku 2002. Cena za 1 ks - 5 Kč. 

Kniha Berounsko na starých pohlednicích 

Dále zde můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu 365 Kč knihu, která zachycuje města  

a obce z berounského okresu na historických pohlednicích. Mj. zde naleznete Mezouň, 

Vysoký Újezd, Lužce, Loděnice, Chrustenice a mnoho dalších. Doporučená cena 

v knihkupectví byla 495 Kč. 

Obecní úřad – kontakty, úřední hodiny: 

Kontakty: 

Telefon:  311 675 198 
E-mail:  obec@mezoun.cz 
Web: www.mezoun.cz 

Úřední hodiny:  

Pondělí:  10:00 – 12:00 
Čtvrtek:  17:00 – 19:00 (starostka 18:30 – 19:00)

 

Připomínky a náměty k Mezouňskému oběžníku můžete psát na e-mailovou adresu obeznik@mezoun.cz. 

-----------------------------------------------------------------  zde odstřihněte  ---------------------------------------------------------- 

Objednávka popelnice na bioodpad 

Jméno a příjmení: ……..……..……..……..……..……..……..……,  adresa: …………………………………………………………………. 

Velikost popelnice (zatrhněte):              velká - 240 litrů         malá - 120 litrů 

Datum: ……………………………………………  Podpis: …………………………………………… 

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

