
ZÁPIS  č. 4/2005 
ze zasedání OZ konaného 19. dubna 2005 v budově OÚ v Mezouni. 

 
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová , E. Modrová,  M. Kokrda 
                I. Ouřadník 
   
 Program:  1) Kontrola usnesení minulého zasedání 

2) Územní rozhodnutí - vodovod 
3) Územní rozhodnutí- ČOV a  kanalizace 

  4) Ochrana obce proti přívalovým vodám              
5) Vyjádření k žádosti CTN-INFO – nová parcelace lokality 4d) 

 6) Smlouva s firmou Rastas ohledně převzetí AT stanice s přivaděčem vody 
a pozemku pro ČOV a kanalizaci 

  7) Ostatní 
 
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé p. Eva Modrová , Hana Kailová 
     Kontrola usnesení minulého zasedání  ze dne 31.3. 2005 
     1) Úkoly starosty –  splněny,   
 
2) Starosta  podal informaci o vývoji situace při získávání územního rozhodnutí pro výstavbu  
    vodovodu s tím, že je reálný předpoklad jeho brzkého schválení. 
 
3) Starosta podal informaci o vývoji situace při získávání územního rozhodnutí pro ČOV a  
     splaškovou kanalizaci. Postup se zastavil  u získávání věcných břemen pro kanalizaci a  
     ČOV s příjezdovou komunikací. 
     Věcné břemeno pro výstavbu ČOV  s přístupovou komunikací a část splaškové  kanalizace  
     k ní vedoucí přislíbila získat firma Rastas, s.r.o., která má přímý a nepřímý majetkový  
     vztah k pozemkům, na kterých má být ČOV a splašková kanalizace realizována, již do  
     konce minulého roku. 
     Dosud však tento příslib nesplnila a věc podmiňuje požadavky, které nejsou v souladu  
     s územním plánem. 
 
4) Starosta podal informaci o vývoji jednání ve věci ochrany proti přívalovým vodám.  
     Informoval o probíhajících jednáních mezi vlastníky pozemků a Pozemkovým úřadem  
     v Berouně o směnách pozemků, tak aby byl k dispozici pozemek pro retenci přívalových  
     vod. 
 
5) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost CTN-INFO a konstatovalo, že bylo dosaženo   
     významného pokroku. Nesouhlasí však vyvedením hlavní obslužné komunikace na silnici  
     III. třídy směrem na Vysoký Újezd.  OZ dále požaduje, aby tato komunikace byla vedena  
     v souladu s územním plánem. Požaduje také propojení komunikace vedoucí kolem Kailů  
     na komunikaci v této zástavbě. 
 
6)  Starosta předložil zastupitelstvu poslední návrh smlouvy firmy Rastas. V tomto návrhu  

požaduje firma Rastas zaplatit od obce 800 000 Kč za předávanou AT stanici a 450 Kč  za 
m2 pozemku pro ČOV. S tímto požadavkem firmy Rastas  Obecní zastupitelstvo vyjádřilo 
nesouhlas a pověřilo starostu jednat s touto firmou o výrazném snížení požadavků a 
hledání jiného řešení pro napojení obce na pitnou vodu a získání místa pro ČOV.  OZ 
nesouhlasí s nejasnou formulací týkající se přístupu firmy Beko-Taco,s.r.o. k AT stanici a 
ČOV v tomto návrhu. 



 
7) Ostatní 
     Starosta informoval o jednání ohledně prodloužení povrchové kanalizace směrem na  
     Nučice-Krahulov. Zastupitelstvo pověřilo starostu jednat v této věci dále a dosáhnout  
     prodloužení kanalizace cca o 20 m. 
 
 
 
Vzhledem k tomu, že byl program  vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 21.30 hodin. 
                                                                                    
 
 
 
………………………….      ………………………. 
              Zapsal                                                                                          Starosta                            
 
 
 
 
……………………………..                                                        …………………………                                                       
         ověřovatel 1                                                                                      ověřovatel  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



USNESENÍ 4/2005 
 

ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 19. dubna 2005  v budově OÚ v Mezouni podle 
zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová,  Eva Modrová, Martin Kokrda 
                 Ivan Ouřadník 
 
  
 
OZ  ukládá: 
 
Starostovi: 1)   Dále jednat ve věci získání pozemku pro řešení protipovodňových opatření. 
      
                  2)   Odpovědět firmy CTN-INFO, s.r.o. ve smyslu závěru OZ bod 5) tohoto zápisu. 
 

3) Dále jednat s firmou Rastas, s.r.o.  o výrazném snížení ceny za AT stanici a  
 ceny pozemku pro ČOV. 

 
4) Hledat jiné řešení  pro připojení obce na zdroj pitné vody a vyvedení 

splaškové kanalizace. 
 

5)  Jednat o možnosti prodloužení povrchové kanalizace  směrem na Krahulov 
 
 
 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  19.dubna 2005. 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                        ……..……………… 
        místostarosta                                                                                   starosta 
 
 


