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Vážení občané,  

s příchodem jara jsem potěšena, že Vám mohu sdělit příjemnou zprávu. Podařilo se nám konečně získat 

dotaci na stavbu splaškové kanalizace. Děkuji všem, kteří se do tohoto projektu zapojili a vybudují si 

kanalizační přípojku. Od počtu připojených obyvatel na řad se odvíjí výše dotace.  

Budování stavby kanalizace bude pro nás všechny velká zátěž. Do obce najede těžká mechanizace, nebude 

kde zaparkovat auta, rozkopaná komunikace, hluk, nepořádek atd. Prosím vás o velkou toleranci 

a trpělivost. Stavba bude dokončena do léta příštího roku. Ale tohle už je poslední velká akce. A samozřejmě 

když už bude rozkopaná silnice, budou se dělat i chodníky.  

Přeji Vám krásné velikonoční svátky a dětem bohatou pomlázku. 

Hana Braunová – starostka 

STAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Příští měsíc bude konečně zahájena dlouho očekávaná stavba 

splaškové kanalizace, kterou bude provádět stavební firma ZEPRIS, 

s.r.o. a VHS Teplice. Jedná se o dosud největší investiční akci v obci, 

na kterou se nám podařilo získat v loňském roce dotaci 

z Operačního programu Životní prostředí. Celková cena díla po 

výběrovém řízení činí téměř 50,5 milionu korun vč. DPH. Z dotace 

by mělo být uhrazeno zhruba 62 %. Zbytek nákladů bude hradit 

obec ze svého rozpočtu s použitím úvěru od Komerční banky. 

Kanalizační přípojky 

Část nákladů na stavbu veřejné části přípojky (od hlavního řadu na hranici pozemku) zaplatí obec a část 

zaplatí majitel připojované nemovitosti formou příspěvku na rozvoj infrastruktury obce. Stavební firma 

vybuduje přípojky až na hranici pozemku, kde bude potrubí zaslepeno. Přípojku na pozemku majitele 

nemovitosti už si každý zajišťuje sám na vlastní náklady. Součástí soukromé části přípojky by měla být 

revizní šachta, která umožní snadné čištění kanalizační přípojky. 

Kolik tedy bude přípojka stát? 

Každý žadatel o kanalizační přípojku podepíše s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na rozvoj 

infrastruktury. Obec se po zaplacení příspěvku zavazuje k vybudování přípojky od hlavního řadu na hranici 

připojovaného pozemku. Dále za žadatele zaplatí náklady na projekt a stavební řízení pro danou kanalizační 

přípojku. 

Výše příspěvku na rozvoj infrastruktury obce činí 15 tisíc korun za jednu kanalizační přípojku. Majitelé 

rodinných domů, které jsou již nyní připojeny na splaškovou kanalizaci a na kořenovou čistírnu odpadních 

vod v Nučicích, zaplatí příspěvek ve výši 5 tisíc korun. Poplatek zahrnuje zpracování projektové 
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dokumentace kanalizační přípojky a zajištění vydání územního rozhodnutí pro tuto stavbu. Příspěvek je 

nutné zaplatit do 31. května 2017. Do stejného data musíte mít podepsanou smlouvu s obcí. 

Setkání se zástupci firem 

V dubnu plánujeme uspořádat veřejnou schůzi pro občany, kde budou přítomni zástupci obce, stavební 

firmy a projektant, kteří vám zodpoví vaše dotazy týkající se kanalizace a přípojek. Přesný čas a místo bude 

upřesněno. 

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ 

Stavba kanalizace je poslední velká stavební akce v obci, takže po jejím 

dokončení můžeme začít budovat chodníky. V současné době se 

dokončuje projekt na chodníky podél hlavní silnice v celé obci (od 

posledního domu v Lukách přes náves až ke Křížku a odtud na Vyhlídku). 

Projekt zpracovává Ing. Jiří Jodl - ISP.  

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 

Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen 
usnesením zastupitelstva č. 1/2017 na zasedání 
7. února 2017.  

Rozpočet je navržen jako schodkový, kde rozdíl 
mezi příjmy a výdaji bude financován pomocí 
úvěru ve výši 10 milionů Kč. 

Úvěr obci poskytne Komerční banka, a.s. s úrokem 
0,49 % (splatnost 15 let, fixace úroku na 15 let, 
možnost předčasného splacení bez poplatku). 

 

 

PŘÍJMY  

Daně a poplatky  6 404 600  
Dopravní obslužnost  3 000  
Pitná voda  36 300  
Odvádění a čištění odpadních vod 36 300  
Komunál. služ. a úz. rozvoj jinde nezařaz.  191 600  
Sběr a svoz komunálních odpadů  26 000  
Využívání a zneškodňování odpadů  55 000  
Činnost místní správy  1 100  
Obecné příjmy z finančních operací 10 000  
Ostatní činnosti jinde nezařazené  1 895 000  

PŘÍJMY CELKEM  8 658 900 

VÝDAJE  

Silnice  570 000  
Dopravní obslužnost  100 000  
Pitná voda  31 000  
Odvádění a čištění odpadních vod 14 949 000  
Protierozní ochrana  130 000  
Mateřské školy  349 000  
Činnosti knihovnické  12 000  
Ostatní záležitosti kultury  30 000  
Zachování a obnova kulturních památek  3 000  
Rozhlas a televize  14 000  
Kultura, církve a sděl. prostředky  76 000  
Sportovní zařízení v majetku obce  70 000  
Využití volného času dětí a mládeže  10 000  
Ostatní zájmová činnost a rekreace  64 400  
Veřejné osvětlení  112 000  
Sběr a svoz komunálních odpadů  310 000  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  93 000  
Ochrana obyvatelstva 5 000  
Ostatní správa v oblasti krizového řízení  5 000  
Zastupitelstva obcí  714 300  
Činnost místní správy  916 900  
Obecné výdaje z finančních operací 9 000  
Ostatní finanční operace  45 000  
Ostatní činnosti jinde nezařazené  40 300  

VÝDAJE CELKEM  18 658 900 
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POPLATEK ZA PSY 

Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili poplatek za psy na rok 2017, aby tak 

učinili. Splatnost poplatku je 30. března 2017. Za prvního psa se platí 200 Kč, 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.  

Pokud ještě nemáte nového psa přihlášeného nebo naopak již psa nemáte, 

je nutné nás o tom co nejdříve informovat.  

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2017  

V roce 2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu v těchto termínech: sobota 3. června 2017 a sobota 

2. září 2017. Přesný čas a místo budou v předstihu upřesněny. Tato služba je bezplatná pro občany, kteří 

mají v Mezouni trvalý pobyt. 

NABÍDKA NA SVOZ BIOODPADŮ PRO ROK 2017 

Obecní úřad Mezouň ve spolupráci se společností AVE Kladno s.r.o. nabízí i v roce 2017 

občanům vývoz bioodpadu pomocí hnědých popelnic. Ceny jsou vč. DPH a obsahují 

bezplatný pronájem hnědé popelnice: 

 popelnice 140 litrů – 711 Kč za sezónu, 

 popelnice 240 litrů – 917 Kč za sezónu. 

Sezóna = od 4. dubna do 31. října 2017 (1x za 14 dnů - svozový den každé sudé úterý). 

V případě příznivého počasí budou svozy zajištěny i v průběhu listopadu. 

Roční poplatek za svoz bioodpadů je nutné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo 

na účet 6621131/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce napište 

„biopopelnice 2017“ příp. i vaše jméno). 

Noví zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, telefonicky na tel. 311 675 198 nebo na  

e-mailu obec@mezoun.cz. Stačí nahlásit jméno, adresu a velikost popelnice (140 nebo 240 litrů). 

Důležité upozornění: nově musí být na popelnici nalepena známka na rok 2017. Známku obdržíte na 

obecním úřadě po zaplacení poplatku za svozy na celý rok. 

 

 

 
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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OSTATNÍ ZPRÁVY 

 ZDRAŽENÍ POPELNIC: Od 1. ledna 2017 zdražily Technické služby Beroun cenu za svoz komunálního 
a tříděného odpadu o 3,9 %. Vývoz popelnice na směsný odpad (110 l nebo 120 l) bude nově stát 
61,30 Kč vč. DPH. 

 ZDRAŽENÍ VODNÉHO: Společnost VaK Beroun zvyšuje od 1. ledna 2017 cenu vodného o 1,65 Kč za 
1m3. Nová cena je 50, 37 Kč za 1m3 bez DPH. 

 ÚPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE: Od dubna tohoto roku budou probíhat stavební úpravy v mateřské 
škole. Jedná se o doplnění obkladů /soklů/ venkovní fasády v zadní části budovy. Dále se bude 
prodlužovat chodník ze zámkové dlažby ke schodům do kuchyně.  

 POŠTA VYSOKÝ ÚJEZD: Od září 2017 bude přebírat obec Vysoký Újezd pobočku pošty, která by byla 
jinak zrušena. Probíhají jednání, zda a za jakých podmínek bude naše obec spadat pod tuto 
pobočku. Znamenalo by to pro nás změnu PSČ a dále bychom se podíleli na provozních nákladech.  

 ZÁBORY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ: Upozorňujeme občany na platnou vyhlášku č. 1/2010, 
o místních poplatcích, která řeší mj. zábory veřejného prostranství. Každý zábor musí být předem 
ohlášen na obecním úřadě. Zábor můžete nahlásit osobně na obecním úřadě nebo můžete využít 
jednoduchý formulář na webu v rubrice „Obecní úřad / Online služby“. Pokud budete mít zábor 
řádně nahlášený, tak po dobu prvních 7 dnů nic neplatíte. Za zábor se považuje např. složený 
stavební materiál, lešení nebo kontejner. 

 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: V loňském roce se v naší obci narodilo celkem sedm občánků. Letos proběhlo 
první vítání občánků v březnu a druhé proběhne na podzim. Všem rodičům moc gratulujeme. 
Současně prosíme rodiče, kteří se chtějí zúčastnit podzimního vítání občánků, aby se nám nahlásili 
na obecním úřadě. Kvůli změnám v poskytování údajů z centrální evidence obyvatel nemáme 
bohužel přehled o všech nově narozených dětech. 

 DĚTSKÝ DEN: Letošní dětský den se bude konat v neděli 11. června 2017 na hřišti v Mezouni. Akci 
pořádá KSK Mezouň z.s. ve spolupráci se skautským oddílem. 

 SPORTOVNÍ AKCE V ROCE 2017: KSK Mezouň zve všechny příznivce sportu na nohejbalové zápasy 
okresního přeboru. Dále je v plánu během května/června volejbalový turnaj a dva nohejbalové 
turnaje (jaro/léto a podzim). Termíny budou upřesněny podle zápasů okresní soutěže. 

 10. ROČNÍK MEZOUŇSKÉHO ZAVÍRÁKU: Jubilejní desátý ročník open-air beatové tancovačky se 
uskuteční tradičně první sobotu v září (tj. 2. září 2017). 

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ MEZOUŇ 

Evidence obyvatel a další agendy: 

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

Starostka: 

Pondělí: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 19:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod. 

NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU E-MAILEM 

Noví zájemci o zasílání novinek mohou svůj e-mail zaregistrovat přímo na webu obce nebo mohou zaslat 

žádost na adresu obeznik@mezoun.cz. Pokud jste se v minulosti zaregistrovali a e-maily Vám nechodí, tak 

zkontrolujte prosím, zda Vám zprávy nechodí do složky „Spam“ nebo „Hromadné“.  

http://www.mezoun.cz/obecni-urad/online-sluzby-ou-mezoun/ohlaseni-zaboru-online.html
mailto:obeznik@mezoun.cz

