Mezouňský oběžník
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU MEZOUŇ Č. 18, LEDEN 2018

Vážení spoluobčané,
nejdříve mi dovolte, abych Vám popřála mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2018.
V loňském roce začala dlouho očekávaná stavba splaškové kanalizace. Je to jedna z největších a také
nejdražších stavebních akcí, kterou obec kdy realizovala. Všichni musíme přetrpět stavební ruch před našimi
okny, dopravní omezení v různých částech obce, přítomnost těžké techniky, hluk, prach, znečištěný povrch
vozovky, ale i krátkodobá přerušení dodávky vody nebo plynu v případě havárie. To vše jsou bohužel
negativní důsledky stavby kanalizace. Chtěla bych Vám tímto poděkovat za dosavadní trpělivost
a pochopení! Stavba už se pomalu chýlí ke konci, tak prosím vydržte ještě pár měsíců.
Hana Braunová – starostka

STAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V současné době pracuje stavební firma na kanalizační větvi v uličce vedle
čekárny (proti Mlíčníku). Souběžně probíhá výstavba kanalizace na
Letníku. Po dokončení domovních přípojek u hlavní silnice se firma
přesune na poslední úsek v obci, což je místní komunikace na Letníku
(od autobusové zastávky směrem do Nučic).
Součástí kanalizační sítě jsou i čtyři přečerpávací stanice. V tuto chvíli jsou hotové již dvě (Pod Hájem
a V Lukách) – zatím bez strojního vybavení. Zbývá tak jedna pod Letníkem a jedna na kraji obce, která bude
zajišťovat přečerpávání na Vysoký Újezd.
Poslední etapou bude vybudování hlavního výtlaku z Mezouně na Vysoký Újezd. Tato stavba se bude
provádět, až se dokončí všechny kanalizační přípojky ve středu obce.
Výstavba kanalizace by měla být hotová přibližně v červnu 2018. Pokud se nevyskytnou nějaké komplikace
a půjde vše podle plánu, tak bychom měli stavbu kolaudovat v červenci 2018.

Obecní úřad nabízí revizní šachty
Na obecním úřadě je možné objednat a zakoupit revizní šachty na kanalizační
přípojky. Nabízíme dva typy šachet: 1) pojezdové s litinovým poklopem,
2) pochozí pro pěší s plastovým poklopem.
Pojezdová – litinový poklop

Pochozí – plastový poklop

1,00 m – 3.023 Kč

1,00 m – 1.779 Kč

1,50 m – 3.258 Kč

1,50 m – 2.015 Kč

2,00 m – 3.498 Kč

2,00 m – 2.256 Kč
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OPRAVA SILNIC
Po kolaudaci kanalizace bude kompletně opravena hlavní silnice v celé
obci (tj. úsek Luka – křižovatka U Křížku – Vyhlídka). Jedná se o celkovou
homogenizaci, což je asfaltování v celé šířce vozovky. Tato akce je
plánovaná na srpen 2018, ale může se stát, že se termín ještě posune.
Oprava musí být hotová do konce roku.
Místní komunikace se budou asfaltovat jen v místech, kde byly výkopy. Kompletní homogenizaci povrchů
bychom chtěli provést u místní komunikace od Novotných (čp. 42) směrem dolů do lokality Pod Hájem
a také u místní komunikace na Letníku (od Koldů směrem do Nučic).
Právě řešíme administrativní záležitosti, např. pasportizaci těchto dvou komunikací. Další místní
komunikace budeme řešit dle potřeby a míry poškození.

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ
Chodníky bychom chtěli začít budovat co nejdříve po dokončení
kanalizace. Máme už připravený projekt (je dostupný na webu obce
v rubrice Obecní úřad / Chodníky).
V současné době řešíme smlouvy s občany, jichž se bude stavba dotýkat.
Dále řešíme s Krajskou správou a údržbou silnic smlouvy o výpůjčce
pozemků v trase chodníku. Rozsah celé stavby bude záviset samozřejmě
na financích. Pokud se nepodaří získat dotaci na celý chodník, tak může být stavba realizována postupně po
etapách.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Na posledním prosincovém zasedání rozhodlo zastupitelstvo o pořízení
nového územního plánu obce. Nyní jsme na úplném začátku, kdy se
vytváří teprve tzv. „zadání územního plánu“, které pro nás zpracovává
Městský úřad v Berouně, odbor územního plánování. Jedná se o obecný
dokument, který již může obsahovat priority a základní požadavky pro
vlastní tvorbu územního plánu. Po schválení „zadání územního plánu“
zastupitelstvem obce proběhne výběrové řízení na projektanta, který bude vlastní územní plán vytvářet.
Nový územní plán musíme podle stavebního zákona schválit do konce roku 2020. Je to pro nás tedy
povinnost, ale zároveň i příležitost k aktualizaci původního územního plánu z roku 2004.
Územní plán je zásadní dokument určující rozvoj obce v následujících desetiletích. Proto budeme chtít
územní plán vytvářet v úzké spolupráci s Vámi občany. Nápady a podněty budou moci občané posílat po
projednání „zadání územního plánu“.
O přípravách a následné tvorbě nového územního plánu Vás budeme průběžně informovat na webu obce.
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POPLATEK ZA PSY 2018
Připomínáme majitelům psů, že platnost poplatku za psy je 30. března 2018. 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.
Poplatek je možné zaplatit hotově na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet obce
č. 6621131/0100 (variabilní symbol = číslo popisné).

NADACE ČEZ PODPOŘILA PROJEKT NA STAVBU NOVÉHO OPLOCENÍ HŘIŠTĚ
V loňském roce získala obec od Nadace ČEZ grant ve výši 100 tisíc Kč na vybudování nového oplocení hřiště.
Plot postavila v říjnu 2017 berounská firma NoviMetal. Celkové náklady jsou 121 236 Kč. Nový plot je vysoký
4 metry a je vyrobený z poplastovaných průmyslových panelů. Je tudíž bezúdržbový a dostatečně odolný
pro všechny druhy sportů. V zadní části plotu je nově dvoukřídlá brána, která usnadní příjezd na plochu
hřiště.
Podařilo se nám tak dokončit další etapu revitalizace hřiště, které je volně přístupné všem sportovcům.
Nový plot ocení zejména nohejbalový tým KSK Mezouň, který zde hraje zápasy a pořádá několikrát do roka
turnaje (kromě nohejbalu spolupořádá i jeden velký volejbalový turnaj). Díky stavbě vysokého oplocení se
výrazně zlepšila funkčnost, ale i celkový vzhled hřiště.
Spolek KSK Mezouň by chtěl touto cestou poděkovat Nadaci ČEZ a obci Mezouň za finanční podporu. Dále
děkujeme panu prof. Pokornému za podpoření projektu.

CO DALŠÍHO SE POVEDLO V ROCE 2017:


Získali jsme další dotaci na stavbu kanalizace
V loňském roce se nám podařilo získat dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu na výstavbu
splaškové kanalizace ve výši 2 591 277 Kč.



Dohoda o spolupráci s KSÚS při opravě silnic III. třídy v obci
Podařilo se nám s Krajskou správou a údržbou silnic vyjednat finanční spoluúčast na homogenizaci
komunikace III. třídy.

DALŠÍ PLÁNY NA ROK 2018:


Stavba nového plotu u mateřské školy
Letos bychom chtěli vybudovat nové oplocení zahrady mateřské školy včetně výměny vrátek a vrat.
Součástí by mělo být i lepší zabezpečovací zařízení u hlavního vstupu.



Dokončení opravy budovy mateřské školy
Na jaře bychom chtěli dokončit stavební úpravy v mateřské škole. Jedná se o obložení soklů v zadní
části budovy. Akce je plánována na jaře za pomoci rodičů dětí, které navštěvují školku.
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Nová sběrná místa na tříděný odpad
V prosinci 2017 jsme požádali společnost EKO-KOM o bezplatnou zápůjčku dalších kontejnerů na
tříděný odpad. Pokud naší žádosti vyhoví, tak bychom mohli zřídit další dvě nová sběrná místa
(jedno pro lokalitu Pod Hájem a jedno pro Letník).

DLOUHODOBÉ PLÁNY:


Rekonstrukce obecního úřadu
V loňském roce se nám bohužel nepodařilo získat dotaci na dokončení rekonstrukce obecního
úřadu. Stavební povolení jsme prodloužili a čekáme na vypsání vhodných dotací.



Rekonstrukce rybníka
Jedná se kompletní revitalizaci rybníka. Jelikož se jedná o nákladnou akci, realizovali bychom pouze
v případě získání dotace. Právě projednáváme projektovou dokumentaci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2017 jsme na obecním úřadě přivítali 6 nových občánků.
Počet trvale hlášených obyvatel v obci k 31. 12. 2017 je 556.

OSTATNÍ ZPRÁVY


ZDRAŽENÍ VODNÉHO: Společnost VaK Beroun zvyšuje od 1. ledna 2018 cenu vodného o 0,73 Kč
za 1m3. Nová cena je 51,10 Kč za 1m3 bez DPH (tj. 58,765 Kč s DPH).



ZDRAŽENÍ POPELNIC: Od 1. ledna 2018 zdražily Technické služby Beroun cenu za svoz komunálního
odpadu. Vývoz popelnice na směsný odpad (110 l nebo 120 l) bude nově stát 63 Kč vč. DPH.



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SVOZ ODPADŮ: V rámci dobrovolného svazku obcí „Pláně“ se bude vypisovat
nové výběrové řízení na svoz odpadů. Tím bychom mohli v budoucnu snížit ceny za vývoz popelnic
i náklady za svoz tříděného odpadu. V rámci výběrového řízení bychom mohli poptat také nově
kontejner na třídění kovů.



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.



ZVÝŠENÍ POPLATKŮ ZA VYUŽITÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ: Od 1. října 2017 byly zvýšeny
ceny za ukládání odpadů do velkoobjemových kontejnerů. Nově byly stanoveny takto: kbelík 10 Kč,
pytel cca 120 litrů 60 Kč, kolečko 60 Kč, vozík za auto 400–500 Kč podle velikosti.

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“.

