
Usnesení 

č. 3/2021 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 16. 03. 2021 

1. OZ bere na vědomí Rozhodnutí a souhlas se zásahem do významného krajinného 
prvku vodního toku Doubrava od Městského úřadu Kutná Hora – Odbor životního 
prostředí. K zásahu má dojít vypuštěním jezových zdrží Kobylnice a Habrkovice, 
v termínu od 1. 9. – 31. 10. 2021 po dobu cca 6 týdnů. Každá zdrž bude vypuštěna 3 
týdny. Zásah bude provádět Povodí Labe. 
OZ bere na vědomí.  

2. OZ souhlasí s Žádostí od paní Heleny Rambouskové, Kobylnice 56, o posunutí 
platby za odpady v pivnici pro rok 2021 až po otevření pivnice. OZ schválilo posunutí 
platby do 30. 6. 2021. Pokud ani po tomto termínu nebude pivnice otevřena, nabízí 
možnost sepsání splátkového kalendáře, který bude splatný do 31. 12. 2021. 
Poplatky za odpady pro pivnici jsou splatné na základě Smlouvy č. 2/2021 o využití 
systému zavedeného obcí s nakládání s komunálním odpadem pro rok 2021. 
Poplatky za pivnici společnost SOP a.s. obci účtuje každý měsíc. 
OZ souhlasí 4 hlasy.  

3. OZ bere na vědomí informaci o množství vytříděného odpadu od společnosti EKO-
KOM, a.s. Odměna za vytříděný odpad v obci Kobylnice za 4. Q 2021 byla v částce 
8. 313,58 Kč. Vytříděno bylo celkem 1,997 tun odpadu.  
OZ bere na vědomí. 

4. OZ souhlasí s Žádostí od pana Vlastimila Brázdy o poskytnutí informací ohledně 
vykácení 3 kusů bříz u rodinného domu čp. 49 v Kobylnicích. Břízy usychají a hrozí 
jejich pád na rodinný dům. OZ schválilo, že břízy budou pokáceny a nabídnuty panu 
Brázdovi k likvidaci. Pokud bude souhlasit, domluvíme se na kompenzaci za 
odebrané dřevo. 
OZ souhlasí 4 hlasy.  

5. OZ souhlasí s Žádostí o stanovisko k vypuštění jezové zdrže Habrkovice a 
Kobylnice, v termínu 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021 po dobu 6 týdnů od Povodí Labe, 
státní podnik.  OZ souhlasí s vypuštěním jezových zdrží za podmínky, že pokud 
vypuštění zdrží, ohrozí výši vody ve studních rodinných domů v obci, bude zajištěn 
Povodím Labe náhradní zdroj vody. 
OZ souhlasí 4 hlasy.  

6. OZ bere na vědomí od Státního zdravotního ústavu vypracování odborného posudku 
– hodnocení zdravotního rizika z pitné vody se zvýšenou koncentrací pesticidních 
látek z veřejného vodovodu zásobujícího budovu Obecního úřadu a Mateřskou školu.  
OZ bere na vědomí. 

7. OZ bere na vědomí Rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu pro pesticidní 
látky ve studni zásobující vodu do budovy Obecního úřadu a Mateřské školy od 
Krajské hygienické stanice Kutná Hora. Krajská hygienická stanice povoluje mírnější 



hygienický limit na požadavky pitné vody. Voda ve studni je hodnocena jako pitná a 
uděluje se výjimka na její používání na dobu do 31. 3. 2024. 
OZ bere na vědomí. 

8. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora, Stavební úřad - Společný 
souhlas a vydání stavebního povolení pro novostavbu rodinného domu včetně 
oplocení, zpevněných plocha a přípojky kanalizace na parcele č. 131/8 v obci 
Kobylnice.  
OZ bere na vědomí. 

9. OZ souhlasí s Vyrozuměním od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj – 
pracoviště Kutná Hora, o provedeném vkladu do katastru nemovitosti ve věci 
věcného břemene pro ČEZ Distribuci a.s. Děčín na parcele č. 196/20. Smlouva o 
zřízení věcného břemene – úplatná IE – 12 – 6009072/VB01 podle GP č. 155-
480/2019 ze dne 30. 12. 2020. 
OZ souhlasí 4 hlasy. 

10. OZ bere na vědomí informace o vybudování vodovodu v obci Kobylnice. Paní 
starostka informovala OZ o dalším postupu výstavby vodovodu v obci. Projektová 
dokumentace je již zpracována a předána na stavební úřad k vydání stavebního 
povolení. Během měsíce dubna by mělo dojít pouze k uložení hlavního vodovodního 
řádu do Lanžovské cesty z důvodu rekonstrukce cesty na cyklostezku. Dále během 
2-3 měsíců dojde k zaměření domovních vodovodních přípojek.  
OZ bere na vědomí. 

11. OZ bere na vědomí informace o výměně oken na budově Obecního úřadu. Paní 
Kalinová podala informace o projektu – Výměna oken na budově Obecního úřadu. 
V únoru proběhla schůzka se zástupci Památkového ústavu a dodavateli oken. Nyní 
dodavatelé zpracovávají cenové nabídky dle požadavků Památkového ústavu. 
K výměně oken bude docházet postupně dle výše poskytnuté dotace.  
OZ bere na vědomí. 

 
Usnesení č. 3/2021 schváleno 4 hlasy 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 13. 04. 2021 


