ZÁPIS č. 1
ze zasedání OZ konaného 8.ledna 2004 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Eva Modrová, Hana Braunová, Ivan Ouřadník
Kokrda Martin, Karel Jelínek
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) BEKO-TACO návrh zastavovací studie
3) Územní plán - doplněné lokality - velikost
4) Souborné stanovisko Územního plánu
5) Rozpočtové provizorium na r.2004

1)Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé Hana Kailová a Eva Modrová
KONTROLA USNESENÍ z 18. prosince 2003
Úkoly starosty - jsou splněny
2) Starosta informoval o jednání s firmou BEKO-TACO a jednání stavební komise o zástavbě
lokality č. 4 . Posledního jednání stavební komise se zúčastnili zástupci vlastníků pozemků
v této lokalitě za účelem optimálního vedení inženýrských sítí.
- p. Bešťáková - hlavní obslužná komunikace navazující na silnici směrem na Vysoký Újezd
- p. Jůdová – vodovod, kanalizace a místní komunikace procházející do této zástavby prostorem
vedle obecního úřadu.
Starosta předložil k projednání poslední návrh zastavovací studie firmy BEKO-TACO .
Po projednání bylo rozhodnuto, že starosta připraví ve spolupráci se stavební komisí kladnou
odpověď k předloženému návrhu.
3) Starosta podal informaci o projednávání Souborného stanoviska ke konceptu Územního plánu
a jednání na odboru životního prostředí s RNDr. Jitkou Cirokovou. Vzhledem k rozšíření
zástavby v návaznosti na Vysoký Újezd (nová lokalita č. 14 a 15) je nutno sjednotit územní plán
obou obcí.
Návrh těchto lokalit vyznačený v ÚP Vysokého Újezda předpokládá mnohem větší zástavbu než
uvažuje obec Mezouň. Po projednání bylo rozhodnuto, že Obec Mezouň setrvá na stávajícím
návrhu menších lokalit.
Ostatní menší změny v lokalitě č.1, 8 , 11 a v chatové oblasti navazující na stávající zástavbu
byly odsouhlaseny.
Starosta předložil k nahlédnutí návrhy řešení centra obce zpracované v rámci diplomových prací
třemi studentkami ČVUT.
4) Projednání a schválení souborného stanoviska - obecní zastupitelstvo po diskusi a
připomínkách schválilo Návrh souborného stanoviska Územního plánu obce Mezouň.

5) Obecní zastupitelstvo se shodlo na rozpočtovém provizoriu na rok 2004. Přičemž výdaje a
příjmy se budou odvíjet od výdajů a příjmů za dané období uplynulého roku (2003) do doby
schválení řádného rozpočtu obce na rok 2004.

Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 21.30 hodin.

………………………………
Zapsal

…………………………….
Starosta

………………………………..
ověřovatel 1

……………………………..
ověřovatel 2

USNESENÍ
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 8. ledna 2004 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Eva Modrová, Hana Braunová,
Martin Kokrda, Karel Jelínek,Ouřadník Ivan, Kailová Hana

OZ ukládá:
1) starostovi:
a) Připravit ve spolupráci se stavební komisí vyjádření k návrhu územně zastavovací
studie firmy BEKO-TACO.

2) schvaluje:
a) předložený návrh Souborného stanoviska Územního plánu obce Mezouň
b) rozpočtové provizorium na rok 2004 do doby schválení řádného rozpočtu.

……………………………..
místostarosta

…………………………………
starosta

