Mezouňský oběžník
Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň
Číslo 22, duben 2022
Poděkování a výzva pro občany
Vážení občané,
chtěli bychom Vám na tomto místě ještě jednou poděkovat za
solidaritu, kterou jste projevili při zajištění bydlení pro uprchlíky
z Ukrajiny. Obec Mezouň se tak připojila k dalším obcím a městům,
které se snaží aktivně pomáhat lidem, prchajícím před hrůzami
nesmyslné války!
Když jsme viděli, kolik dobrovolníků se dokázalo během dvou dnů dát
dohromady, tak nás napadlo, že bychom mohli tímto způsobem oživit
kulturní a společenský život v Mezouni. Vidíme velký potenciál v lidech,
který jsme zatím nedokázali využít.
Proto se na Vás na všechny obracíme s výzvou, zda se nechcete více
zapojit do života v obci.
Velkou příležitostí je pro nás v tuto chvíli Komunitní centrum, které
budeme letos slavnostně otevírat. Kromě poskytování sociálních
služeb a poradenství zde chceme vytvořit místo, kde se můžou pořádat
vzdělávací akce, cvičení, kroužky pro děti, výstavy a jiné kulturní akce.
Dále se zde můžou setkávat maminky s dětmi, senioři, spolky atd.
Pokud máte chuť zapojit se do toho s námi, dejte nám prosím vědět na
e-mail kc@mezoun.cz. Už v tuto chvíli nám například přišla nabídka na
pořádání příměstského tábora nebo kurzy češtiny.
Děkujeme!
Zastupitelé obce

Komunitní centrum Mezouň
Komunitní centrum bylo vybudováno v patře budovy obecního úřadu.
Kromě velké společenské místnosti jsou prostory vybaveny zázemím
s menší kuchyňkou a toaletami.
Stavba Komunitního centra Mezouň byla dokončena letos v březnu
a byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního
programu prostřednictvím MAS Jihozápad ve výši 2 343 804 Kč.

Sloupek starosty
Vážení spoluobčané, vážení
vlastníci nemovitostí v obci
Mezouň,
dovolte mi, abych Vám za
sebe i za všechny
zaměstnance obecního
úřadu popřál vše nejlepší
v roce 2022!
S radostí konstatuji, že
prioritní akce stavebních
úprav Obecního úřadu
Mezouň úspěšně pokračuje.
Nyní nastala neméně
náročná fáze přípravy
dokumentů nezbytných
k získání kolaudačního
souhlasu. Obec Mezouň po
delším časovém období
získá důstojné sídlo a místo
pro společenský a kulturní
život.
Na závěr mi dovolte již
tradiční apel na občany,
kteří i nadále vylévají
kuchyňské oleje a tuky do
kanalizace, aby tak nečinili.
Tyto oleje a tuky skutečně
způsobují problémy
především v nádržích
jednotlivých přečerpávacích
stanic.
Přeji Vám mnoho sil
a životního optimismu!
Ing. František Kubásek,
starosta obce Mezouň
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Fotografie z Komunitního centra

Stezka na Krahulov a přechody pro chodce
Na konci loňského roku jsme nechali zpracovat studii stezky pro pěší, která by propojila Mezouň s Nučicemi.
Podle předběžných jednání je reálné, vybudovat chodník po levé straně silnice směrem na Krahulov. Chodník
by mohl vzniknout místo strouhy, která je ve vlastnictví Středočeského kraje.
V březnu jsme jednali s vedením obce Nučice a dohodli jsme se, že by šli do této akce s námi, takže by se
chodník mohl postavit až k vlakové zastávce.
Během následujících měsíců chceme nechat zpracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení,
abychom měli projekt připravený pro žádost o dotaci.
V rámci zvýšení bezpečnosti chodců bychom dále chtěli v Mezouni vybudovat přechody pro chodce.
V nejbližší době plánujeme jednání s odborem dopravy v Berouně.

BUĎTE VIDĚT! Reflexní pásky zdarma
V polovině prosince 2021 jsme nainstalovali na chodníku v Lukách schránku,
kde si může každý vzít zdarma reflexní pásku např. na cestu na vlak. Za čtyři
měsíce si občané průběžně ze schránky vyzvedli přes 130 kusů pásek. Pásky
průběžně doplňujeme.
Prosíme všechny, aby důsledně reflexní prvky při snížené viditelnosti
používali, zejména pak při cestě na Krahulov.
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Třídění odpadů v Mezouni v roce 2021
Podle výkazů svozové společnosti AVE jsme v Mezouni v loňském roce vyprodukovali celkem 148 tun odpadu.
Většinu tvořil směsný komunální odpad (popelnice a objemný odpad) – celkem se jednalo o 106,9 tun, což je
zhruba 72 % celkového odpadu z obce. Na jednoho obyvatele tak připadá téměř 188 kg za rok!
Vytřídili jsme celkem 41,1 tun odpadu, z čehož téměř polovinu tvoří bioodpad. Díky kontejneru na kovy jsme
nově vytřídili 850 kg kovového odpadu.
Více o odpadech a o třídění naleznete na webu obce v rubrice „Pro občany / Odpady“.

Kalendář svozu odpadů v roce 2022
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Krátké zprávy
Nový územní plán

Poplatek ze psů na rok 2022

V procesu pořizování nového územního plánu nás
čeká další fáze, což je tzv. společné jednání
s dotčenými orgány a sousedními obcemi. Toto
jednání je neveřejné, ale občané a majitelé
pozemků budou mít během této fáze možnost
podávat připomínky, neboť návrh územního plánu
bude zveřejněn na úřední desce a na webu obce.
Společné jednání by mělo proběhnout v nejbližších
měsících.

Upozorňujeme majitele psů, že splatnost poplatku
ze psů byla 30. března 2022. Poplatek činí za
prvního psa 200 Kč a za každého dalšího psa téhož
držitele 300 Kč. Zaplatit je možné převodem na
účet 6621131/0100 (variabilní symbol = číslo
popisné, do zprávy pro příjemce uveďte „poplatek
ze psů“). Platí se za psy starší 3 měsíců.

Návrh na zrušení stavební uzávěry
4. února 2022 byl ke Krajskému soudu v Praze
podán návrh na zrušení opatření obecné povahy –
územního opatření o stavební uzávěře Mezouň
vydané usnesením OZ pod č. 1/2021 ze dne
25. 1. 2021. Proti tomuto návrhu jsme zaslali
soudu vyjádření a popsali důvody, proč jsme se pro
plošnou uzávěru rozhodli. Nyní čekáme, jak v této
věci soud rozhodne.

Vítání občánků – jaro 2022
Jarní vítání občánků chystáme na květen nebo
červen. Přihlášku naleznete na webu obce
v rubrice „Obecní úřad / Formuláře“. Vyplněný
formulář zašlete na e-mail obec@mezoun.cz nebo
předejte přímo na obecním úřadě. K přihlášce je
nutné přiložit kopii rodného listu dítěte. Vítání
občánků je určeno pro děti s trvalým pobytem
v obci Mezouň.

Vodné a stočné pro rok 2022
Cena vodného pro rok 2022 je 61,51 Kč za 1 m3.
Stočné bylo stanoveno na základě kalkulace
nákladů na 64,09 Kč za 1 m3. Ceny jsou vč. DPH.

Svoz bioodpadů pomocí hnědých popelnic
Roční poplatek je nutné uhradit do 30. dubna 2022
na účet 6621131/0100 (variabilní symbol = číslo
popisné, do zprávy pro příjemce napište
„biopopelnice 2022“ příp. i vaše jméno). Malá
popelnice 140 litrů stojí 845 Kč a velká 240 litrů
1087 Kč. Noví zájemci se mohou stále hlásit na
obecním úřadě. V ceně je bezplatný pronájem
hnědé popelnice.

Změna ceny za vývoz popelnic
Od 1. ledna 2022 došlo ke zdražení vývozu popelnic na směsný odpad. Popelnice 110/120 litrů
nově stojí 96 Kč a velká popelnice 240 litrů 192 Kč.

Evidence svozů popelnic za rok 2021
Pokud Vás zajímá, kolik máte za loňský rok svozů
popelnic nebo ve kterých dnech byly svozy
provedeny, tak se podívejte na náš web. Stačí
zadat číslo nálepky, kterou máte na popelnici.
https://www.mezoun.cz/evidence-svozupopelnic-za-rok-2021/

Pozvánky na nejbližší akce v Mezouni
5. června

Dětský den

Svoz nebezpečného odpadu

12. srpna

Letní kino na hřišti

První letošní svoz proběhl už na počátku března.
Druhý svoz je naplánován na 17. prosince 2022.

13. srpna

Nohejbalový turnaj

3. září

Mezouňský zavírák

