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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 10 z veřejného zasedání, 
konaného dne 21.7. 2021, od 18:00 hodin 

 
Přítomni: Kuprová, Vykydal, Čadilová, Glaser, Mecerová, Štencl, Čížková 
Omluveni:  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Danu Čadilovou a Michala Glasera a 
zapisovatelem Aleše Vykydala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 
 
Kontrola předcházejícího zápisu 
 

K zápisu č.9 z roku 2021 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Jednání s p.M.Zimou a s p.F.Zimou – vývoz fekálií 
2. Jednání s p.Kofrem – odstranění opěrné zídky 
3. Žádost o povolení vybudování kanalizační přípojky – p.Pazderník 
4. Žádost o povolení dělení pozemku – p.Lacina 
5. Smlouva o spolupráci při zajištění školní docházky 
6. Stavební úpravy – prostory obecní knihovny 
7. Projektová dokumentace – zpevněná krajnice – Doubek silnice III/10172 směr 

Žernovka 
8. Oznámení o výstavbě plotu – p.Chytil 

 
1. Jednání s p.M.Zimou a s p.F.Zimou – vývoz fekálií 

 
   

Zastupitelstvo projednalo s p. Martinem Zimou a s p. Františkem Zimou oznámení o vyvážení 
fekálií jejich technikou na pole v okolí Doubku. Oba byli zastupitelstvem upozorněni, že 
případné vyvážení fekálií mimo ČOV je nepřípustné a proti platným zákonům 
 
 

 
2.  Jednání s p.Kofrem – odstranění opěrné zídky  

Zastupitelstvo projednalo s p.Kofrem odstranění opěrné zídky z části pozemku p.č.125/64, 
v části obecní podzemní požární nádrže na dešťovou vodu. Odstranění zídky bude provedeno 
p.Kofrem bez zbytečných odkladů a v co nejkratší době. 
 
 

3.  Žádost o povolení vybudování kanalizační přípojky – p.Pazderník  
 
Zastupitelstvo projednalo žádost  p.Mgr. Daniela Pazderníka o vybudování kanalizační přípojky 
k parcele p.č. 158/13 , a to na náklady žadatele. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
Upřesnění v Usnesení č. 10 
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4.  Žádost o povolení rozdělení pozemku – p.Lacina 

 
Zastupitelstvo projednalo žádost p.Martina Laciny o povolení rozdělení pozemku p.č.158/10 na 
dva pozemky, a to na pozemek p.č.158/10 a pozemek p.č.158/27 
 
 
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdrželi se 0 
 
 

5. Smlouva o spolupráci při zajištění školní docházky 

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o spolupráci s obcí Mukařov při zajištění školní 

docházky.  

Výsledek hlasování návrhu: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

6.  Stavební úpravy – prostory obecní knihovny 

Zastupitelstvo projednalo rozpočet na stavební úpravy prostoru obecní knihovny.  

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
 

7. Projektová dokumentace – zpevněná krajnice – Doubek silnice 

III/10172 směr Žernovka 

Zastupitelstvo projednalo Projektovou dokumentaci – zpevněná krajnice – Doubek silnice 

III/10172 směr Žernovka  

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

8.  Oznámení o výstavbě plotu – p.Chytil 

Zastupitelstvo projednalo oznámení p.Chytila o výstavbě plotu ( oplocení ) na pozemku p.č. 251 

v kat.území Doubek. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
 
Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 25.8.2021 od 18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 21.7.2021 
 
 
Zapisovatel:  Mgr. Aleš Vykydal ……………………………… 
 
Ověřovatelé:   Bc. Dana Čadilová ………..……………… 
 
    Michal Glaser  …..…………………..…………. 
 

                                                                                        ………………………………………….. 

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 



 Stránka 3 

 

USNESENÍ č. 10 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 21.7.2021 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 

 
A: schvaluje 
 

- návrh Smlouvy o spolupráci s obcí Mukařov při zajištění školní docházky. 

- Projektovou dokumentaci – zpevněná krajnice – Doubek silnice III/10172 směr 

Žernovka 

- výstavbu plotu (oplocení)  na pozemku p.č. 251 v kat.území Doubek. 

- rozpočet na stavební úpravy prostoru obecní knihovny 

- vybudování kanalizační přípojky k parcele p.č. 158/13 , a to na náklady žadatele. 

B: pověřuje starostku  
- odesláním návrhu Smlouvy o spolupráci s obcí Mukařov při zajištění školní docházky 

starostovi obce Mukařov  

- zajištěním realizace stavebních úprav prostoru obecní knihovny 

- pokračováním příprav pro vybudování zpevněné krajnice – Doubek silnice III/10172 

směr Žernovka 

C: sděluje  
- k bodu č.3. tohoto Zápisu č. 10, že do navýšení kapacity obecní ČOV nebude 

p.Pazderníkovi  povoleno přípojení na obecní kanalizační hlavní řad  
- p.Martin Zima a  p.František Zima byli zastupitelstvem upozorněni, že případné 

vyvážení fekálií mimo ČOV je nepřípustné a proti platným zákonům 
-  došlo k dohodě mezi Obcí Doubek a p.Korfem ve věci odstranění opěrné zídky z části 

pozemku p.č.125/64, v části obecní podzemní požární nádrže na dešťovou vodu. 
Odstranění zajistí p.Kofr. 

D: neschvaluje 
- žádost p.M.Laciny o rozdělení pozemku p.č.158/10. Odůvodnění: nově vzniklý 

pozemek p.č.158/27 by velikostně nesplňoval jednu z Podmínek pro prostorové 
uspořádání z platného Územního plánu 

 

Zapisovatel: Mgr. Aleš Vykydal……………………….. 

 

Ověřovatelé: Bc. Dana Čadilová ……………………….. 

                     Michal Glaser      …………………………. 

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 


