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Vážení spoluobčané, především bych Vám chtěla poděkovat za Vaše hlasy. Vážím si toho a budu se snažit 

s naším novým zastupitelstvem Vás nezklamat. V sedmém oběžníku bych Vás chtěla stručně informovat  

o tom, co se v obci děje a co plánujeme v nejbližším období. A samozřejmě Vám také přeji příjemné prožití 

vánočních svátků a šťastný a veselý Nový rok! 

Hana Braunová, starostka 

Představujeme nové zastupitelstvo 
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Změna úředních hodin na obecním úřadě od 1.12.2010 

Pozor, s platností od 1. prosince 2010 došlo ke změně úředních hodin na obecním úřadě.  

- Pondělí: 10.00 - 12.00 hod. 

- Čtvrtek: 17.00 - 19.00 hod. (starostka 18.00 - 19.00 hod.) 

Nová vyhláška o místních poplatcích 

Na zasedání zastupitelstva 15.12.2010 byla schválena vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích, která 

nabývá účinnosti dnem 1.1.2011. Dochází k několika změnám oproti předchozí vyhlášce z roku 2001. 

Např. poplatek ze psů se bude platit za psy starší tří měsíců a roční poplatek bude stanoven takto: za prvního 

psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 30. března 

příslušného roku a ohlašovací povinnost (přihlášení a odhlášení psa) je stanovena na 15 dnů. Veškeré změny 

týkající se evidence psů nahlašte, prosím, do 15.1.2011 na obecním úřadě. 

Dále jsou zde stanoveny podmínky a sazby za užívání veřejných prostranství (tzn. prostory přístupné 

každému bez omezení bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru). Tento poplatek se týká např. provádění 

výkopových prací, umístění skládek materiálu a stavebního zařízení, umístění reklamního zařízení, stánků 

nebo za vyhrazení trvalého parkovacího místa (netýká se však běžného parkování). 

Dalšími poplatky jsou tyto: poplatek ze vstupného, z ubytovací kapacity a z výherních automatů. 

Podrobnosti k jednotlivým poplatkům, sazby, splatnost, slevy či osvobození naleznete na úřední desce nebo 

na webu obce. 

Změna vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem 

Dále byla schválena vyhláška č. 2/2010, kde jsou stanoveny ceny za vývoz odpadu. Cena za vývoz popelnice 

(110 l) je stanovena na 54 Kč a odvoz speciálního pytle na plastové odpady na 20 Kč.  
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Přehled probíhajících akcí v obci 

1) Přestavba bývalé hasičské zbrojnice (Spolkový dům Mezouň) 

Na tuto rekonstrukci se podařilo bývalému zastupitelstvu získat dotaci prostřednictvím MAS Karlštejnsko. 

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost JSH Stavby s.r.o., Beroun, která zahájila rekonstrukci v září po 

Mezouňském zavíráku. Původní přístavba byla odstraněna a na jejím místě byla vybudována přístavba nová, 

která zvětší kapacitu celé budovy. V přízemí bude vybudováno zázemí nejen pro sportovce (šatna, sprchy, 

toalety, kuchyňka), v patře mohou být nové prostory využity skautským oddílem. Předpokládaný termín 

dokončení stavby je v dubnu 2011. 

2) Komunikace v lokalitě Pod Hájem 

Výstavba chodníků a ulic započala již v letních měsících, ale dosud není dokončena. Chodníky jsou sice 

hotové, ale zámková dlažba na vozovkách je položena pouze v horní části lokality. Akce musela být bohužel 

přerušena kvůli silnému sněžení.  

3) Pokládka vysokého a nízkého napětí 

Z důvodu posílení rozvodů elektrické energie pro pozemky v lokalitě Na kopanině a Za humny buduje 

společnost ČEZ Distribuce, a.s. nové vedení vysokého a nízkého napětí. Kabely budou vedeny v zemi od 

Skalky, ulicí kolem Majerovic a dále směrem ke kontejneru. Součástí stavby bude i nová trafostanice. Tyto 

práce byly také přerušeny z důvodů zimního počasí. 

4) Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod 

Městský úřad Beroun vydal 22.11.2010 stavební povolení na výše uvedenou akci. Čistírna odpadních vod je 

navržena jako mechanicko-biologická pro 600 obyvatel s možností rozšíření ve 2. etapě pro 1200 obyvatel. 

Součástí stavebního povolení nejsou přípojky. 

5) Úpravy na zahradě mateřské školy 

Z důvodu podmáčení zahrady byl navezen na problémová místa štěrk. 

Dokončené akce 

V polovině listopadu byly u poldru a podél cesty vedoucí směrem k nové zástavbě na Vysokém Újezdě 

vysazeny nové stromy a keře. Akci realizovala firma HD Strom, s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém 

řízení. Celkem bylo vysazeno 40 stromů (13 ks javor klen, 13 ks javor babyka, 14 ks jeřáb muk) a 100 keřů.  

Celkové náklady na tuto akci byly 135 595 Kč, z čehož 115 000 Kč bylo uhrazeno z dotace Fondu životního 

prostředí a zemědělství Středočeského kraje. 

Plánované akce pro nejbližší období 

V současné době se obecní zastupitelstvo zaměřilo na získání dotací na zbudování čistírny odpadních vod  

a kanalizace. Dále budeme žádat o dotaci na rekonstrukci oplocení hřiště ze Středočeského fondu sportu a 

volného času a také na další ročník Mezouňského zavíráku.  

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci budeme usilovat o získání dotace ze Středočeského fondu 

rozvoje obcí a měst na měřiče a ukazatele rychlosti. Jeden by byl umístěn při vjezdu od Krahulova a druhý 

od Vysokého Újezda. 

 

 

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