Mezouňský oběžník
ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU MEZOUŇ Č. 19, DUBEN 2019

Vážení spoluobčané, vážení vlastníci nemovitostí,
úvodem mi dovolte, abych velké části z Vás poděkoval za aktivitu při připojování Vašich nemovitostí na naši
novou splaškovou kanalizaci. Ty, kteří se k tomu ještě z časových či jiných důvodů nedostali, si pak dovoluji
odkázat na informace týkající se připojování, které naleznete na webových stránkách obce, konkrétně na
http://www.mezoun.cz/informace-o-provozovani-nove-kanalizace-v-obci-mezoun/. V této věci ještě
upozorňuji, že pro zahájení vypouštění odpadních vod do nové splaškové kanalizace je třeba mít
vyplněnou a odevzdanou PŘIHLÁŠKU ODBĚRATELE, kterou také naleznete na webových stránkách obce.
Pro odběratele, kteří jsou nyní napojeni na ČOV firmy RASTAS spol. s r.o. v lokalitě Pod Hájem pak platí
odlišné podmínky, neboť tito odběratelé budou k nové splaškové kanalizaci přepojeni najednou
vybudováním propoje mezi hlavním řadem kanalizace RASTAS spol. s r.o. a hlavním řadem naší nové
splaškové kanalizace a dále 1 ks tlakového a 2 ks gravitačních kanalizačních přepojení. U těchto odběratelů
tedy nebudou probíhat kontroly přepojení. Tito odběratelé pouze vyplní PŘIHLÁŠKU ODBĚRATELE, kterou
v písemné formě doručí do 30. dubna 2019 na obecní úřad. Tyto odběratele žádám, aby v pravém horním
rohu první strany PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE uvedli poznámku „ČOV firmy RASTAS spol. s r.o.“ Tato
poznámka je důležitá z hlediska dalšího zpracování jejich přihlášek!
Jak jste již byli informováni, byla v naší obci zřízena dvě nová kontejnerová hnízda. Jedno se nachází
v lokalitě Letník a druhé v lokalitě Pod Hájem. U kontejneru na papír prosím všechny, aby krabice a kartony
před vhozením do kontejnerů maximálně muchlali tak, aby byla kapacita kontejnerů zcela využita. Děkuji.
K častým dotazům ohledně dokončení chodníků v obci sděluji, že v současné době probíhá intenzivní práce
na podání žádosti o dotaci z MAS Jihozápad. Předjímat výsledek sice nelze, ale celé obecní zastupitelstvo se
domnívá, že šance na získání dotace je vysoká.
Na dalších stránkách tohoto Mezouňského oběžníku naleznete „Obecnou informaci – Co do kanalizace
nepatří“ a několik dalších informací a pozvánek, které se týkají života v naší krásné obci Mezouň
v roce 2019.

Vážení spoluobčané, vážení vlastníci nemovitostí, přeji Vám hezké Velikonoce.

S pozdravem
Ing. František Kubásek,
starosta obce Mezouň
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OBECNÁ INFORMACE – CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ
Splašková kanalizace jednoznačně přispěje ke zlepšení životního prostředí v naší obci, i když za cenu vyšších
nákladů pro mnohé z nás. Náklady na odvádění a čištění odpadních vod jsou závislé na mnoha faktorech.
Některé, jako cenu el. energie, poplatky za vypouštění vod z čistírny do řeky, nebo výši DPH, nemůžeme
ovlivnit. Můžeme však svým chováním ovlivnit náklady na opravy čerpadel, likvidaci pevného odpadu
z odpadní vody apod. Ptáte se jak? Je to jednoduché.
Prvním způsobem jak sami sobě nezdražovat stočné je využívat kanalizaci pouze k odvádění odpadních vod.
Za odpadní vodu je považována voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se o vodu z našich
toalet, koupelen, kuchyní apod. Dešťová voda však není vodou splaškovou nebo odpadní. Dešťová voda by
měla být likvidována na našich pozemcích formou zásaku, nebo jejím zadržením k dalšímu využití např.
k zálivce zahrady nebo pro využití ve formě užitkové vody. Další formou likvidace dešťových vod je jejich
odvedení oddělenou dešťovou kanalizací.
Vedle zabránění vtoku dešťových vod do splaškové kanalizace je nutno se ke kanalizaci chovat správně
a nevyužívat ji jako odpadkový koš. Provozovatelé kanalizací a ČOV čelí vzrůstajícím provozním problémům
a dodatečným nákladům na čištění odpadních vod z důvodů zvýšeného výskytu výrobků pro osobní péči ve
veřejných kanalizacích. Je pravdou, že výskyt těchto produktů (vatové tyčinky, hygienické vložky, dětské či
odličovací ubrousky atd.) není novou záležitostí a provozovatelé se s nimi v různé míře setkávají
a vyrovnávají již řadu let. V poslední době však někteří výrobci produktů osobní péče uvádějí na trh vlhčené
ubrousky jakožto částečnou náhradu toaletního papíru, které lze dle jejich deklarace stejně jako toaletní
papír spláchnout do kanalizace. Taktéž někteří výrobci toaletního papíru vyrábějí tento produkt s nosičem
(ruličkou), který označují za rozpustitelný a taktéž spláchnutelný.
Bohužel, vlhčené ubrousky způsobují řadu provozních problémů při odvádění, čerpání a čištění odpadních
vod, významným způsobem zvyšují náklady na servis a údržbu všech zařízení a v neposlední době mají
výrazný negativní vliv na řádné plnění požadavků vyplývajících z příslušných vodoprávních povoleních.
Vlhčené ubrousky a jiné přípravky pro osobní péči mají tendenci ulpívat v kanalizačním potrubí a vytvářet
tak překážky v odvádění vody. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu kanalizačních sítí, zanášení
česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších čidel měřící techniky z činnosti.
Dalším významným problémem je používání domácích drtičů odpadů u zákazníků. Kuchyňský odpad však
dle zákona o vodách není součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen
s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků.
Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto
systému byly odváděny jiné odpady. Kuchyňský odpad je dle zákona o odpadech organickým
kompostovatelným biologicky rozložitelným odpadem a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem.
Jeho vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností zákona o vodách a zákona
o odpadech a navíc porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu pro naši obec.
Kanalizace má tedy sloužit výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod. Ostatní výrobky mají
být recyklovány či odstraňovány jako komunální odpad, i když jejich výrobci uvedou na obalu informaci
o možnosti jejich spláchnutí do kanalizace. Důsledné dodržování výše uvedených pravidel přispěje ke
snížení počtu havarijních situací na stokové síti či jednotlivých stupních čistíren odpadních vod a snížení
nákladů spojených s řešením těchto událostí.
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CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ:
Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad:
1. BIOLOGICKÝ ODPAD

Patří do hnědé popelnice na bioodpad nebo do zahradních kompostérů:
 odpady z kuchyňských drtičů
 zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do
sběrných vozů případně do komunálního odpadu
 odpad z údržby zahrad a sadů (např. ovoce, větve z prořezů,
posekaná tráva apod.) - patří do kompostu, nádob na svoz
biologického odpadu, komunálního odpadu

2. HYGIENICKÉ POTŘEBY

Patří do popelnice na směsný odpad

3. CHEMIKÁLIE A DALŠÍ
NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech:
 staré barvy, ředidla, lepidla
 kyseliny, hydroxidy, detergenty
 mazadla, oleje
 zbytky čisticích prostředků
 domácí a zahradní chemie
 obsah baterií, ropné látky
 radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 a další chemické látky

4. LÉKY

Patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny

NABÍDKA NA SVOZ BIOODPADŮ PRO ROK 2019
Obecní úřad Mezouň nabízí občanům i v letošním roce vývoz bioodpadu pomocí
hnědých popelnic. Ceny jsou vč. DPH a obsahují bezplatný pronájem hnědé
popelnice.



Popelnice 140 litrů – 754 Kč za sezónu
Popelnice 240 litrů – 957 Kč za sezónu

Sezóna = od 2. dubna 2019 do 29. října 2019 (1x za 14 dnů – úterý, sudý týden).
Roční poplatek za svoz bioodpadů je nutné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet
6621131/0100 (variabilní symbol = číslo popisné, do zprávy pro příjemce napište „biopopelnice 2019“
příp. i vaše jméno).
Noví zájemci se mohou hlásit osobně 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: na popelnici musí být nalepena známka na rok 2019, kam je nutné dopsat číslo
popisné. Známku obdržíte na obecním úřadě po zaplacení poplatku za svozy na celý rok.
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SVOZY NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2019
Letošní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 8. června 2019 a v sobotu 23. listopadu 2019.

UKLIĎME ČESKO
Chtěli bychom poděkovat skautům a dalším dobrovolníkům,
kteří se v sobotu 6. dubna 2019 zapojili do akce „Ukliďme
Česko 2019“.

INFORMACE ČESKÉ POŠTY
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že od 1. května 2019 dochází
ke změně adresního PSČ pro obec Mezouň na:
267 16 Vysoký Újezd.

POZVÁNKY NA AKCE V ROCE 2019
Zveme Vás na následující sportovní a kulturní akce. Všechny se konají na hřišti v Mezouni.


So 11.05.2019 (08:30 – 18:00) Mezouňský volejbalový turnaj 2019



So 08.06.2019 (cca od 21:00)



Ne 09.06.2019 (10:00 – 13:00) Dětský den



So 29.06.2019 (09:00 – 18:00) Nohejbalový turnaj smíšených trojic



So 07.09.2019 (cca od 16:00)

Letní kino v Mezouni

Mezouňský zavírák 2019

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 nekončí ve složce „Spam“ nebo „Hromadné“. Příp. nám
napište na výše uvedenou adresu a my Vaši registraci ověříme.

ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ OD 1. ÚNORA 2019
Evidence obyvatel a další agendy

 Pondělí: 14:00 – 16:00 hod.
 Čtvrtek: 14:00 – 16:00 hod.

Starosta

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

