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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 13 z veřejného zasedání, 
konaného dne 27.10. 2021, od 18:00 hodin 

 
Přítomni: Kuprová, Vykydal, Čadilová, Glaser, Štencl, Čížková 
Omluveni: Mecerová 
 
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 5, Proti 0, Zdrželi se 1 
 
Kontrola předcházejícího zápisu 
 

K zápisu č.12 z roku 2021 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Žádost – oznámení ke kácení dřevin, p.Pazderník 
2. Žádost o odstranění stromu, p.Čadil 
3. Žádost - poziční zrcadlo – p.Souček 
4. Žádost - přístavba, p.Koudelka 
5. Žádost – kůlna, pí.Koubková 

 
1. Žádost – oznámení ke kácení dřevin, p.Pazderník 

 
   

Zastupitelstvo projednalo Žádost – oznámení ke kácení dřevin rostoucích mimo les od 
p.Daniela Pazderníka, na oploceném pozemku p.č.158/13 k.ú.Doubek. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

 
2.  Žádost o odstranění stromu, p.Čadil 

Zastupitelstvo projednalo Žádost o odstranění stromu od p.Zdeňka Čadila, na pozemku p.č. 
265/5. 
 
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 6, Zdrželi se 0 
 

3.  Žádost - poziční zrcadlo – p.Souček 

Zastupitelstvo projednalo Žádost  o umístění pozičního zrcadla ( na vlastní náklady ) od 
p.Ladislava Součka, na pozemku p.č. 288/1. 
 

4.   Žádost - přístavba, p.Koudelka 

Zastupitelstvo projednalo Žádost o výjádření obce Doubek k záměru přístavky zimní zahrady od 
p.Martina Koudelky , na pozemku p.č.st.282 v k.ú.Doubek . 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
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5.  Žádost – kůlna, pí.Koubková 

Zastupitelstvo projednalo Žádost o schválení kůlny při domu na adrese Doubek 96 od 

pí.Koubkové, na pozemku p.č. st. 103 a st.301 k.ú.Doubek. 

Výsledek hlasování návrhu: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

 

 
Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 24.11.2021 od 18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 27.10.2021 
 
 
Zapisovatel:  Mgr. Aleš Vykydal ……………………………… 
 
Ověřovatelé:   Bc. Dana Čadilová ………..……………… 
 
    Michal Glaser  …..…………………..…………. 
 

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

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 
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USNESENÍ č. 13 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 27.10.2021 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 

 
A: schvaluje 
 

- Žádost – oznámení ke kácení dřevin rostoucích mimo les od p.Daniela Pazderníka, na 

oploceném pozemku p.č.158/13 k.ú.Doubek. 

- Žádost o výjádření obce Doubek k záměru přístavky zimní zahrady od p.Martina 

Koudelky , na pozemku p.č.st.282 v k.ú.Doubek . 

- Žádost o schválení kůlny při domu na adrese Doubek 96 od pí.Koubkové, na pozemku 

p.č. st. 103 a st.301 k.ú.Doubek.  

B: sděluje  
-  k Žádosti  o umístění pozičního zrcadla ( na vlastní náklady ) od p.Ladislava Součka, 

na pozemku p.č. 288/1, že obec Doubek není majitelem pozemku p.č. 288/1. 

C: neschvaluje 
- Žádost o odstranění stromu od p.Zdeňka Čadila, na pozemku p.č. 265/5. 

 

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

 

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

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

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 


