
Usnesení 

č. 4/2021 

ze zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 13. 04. 2021 

1. OZ souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvou  
o právu provést stavbu IV-12-6028053/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na 
pozemku st. parcela č.131/8 v obci Kobylnice. Jedná se o stavbu zařízení distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN, která se týká pozemků parc. č. 196/83 a 
parc. č. 196/99 v k. ú. Kobylnice nad Doubravou. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

2. OZ bere na vědomí vydání závazného stanoviska od Městského úřadu Kutná Hora, 
stavebního úřadu k akci – Vodovod v obci Kobylnice, záměr k této akci je přípustný. 
OZ bere na vědomí. 

3. OZ bere na vědomí od Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí 
rozhodnutí a schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla  - domovní vrtaná 
studna na pozemku parc. č. 131/8 v k. ú. Kobylnice nad Doubravou. 
OZ bere na vědomí. 

4. OZ bere na vědomí ohlášení od Kosprdové Petry, Kobylnice čp. 40 – výměnu 
stávajícího plotu za plot betonový a výměnu vrat a branky. Při této výměně bude 
zachována hranice obecních pozemků a nebude uloženo žádné věcné břemeno do 
obecního pozemku. 
OZ bere na vědomí. 

5. OZ souhlasí s pokácením břízy u rodinného domu čp. 49 z důvodu pádu a ohrožení 
majetku a zdraví obyvatel tohoto domu. OZ souhlasí s pokácením tohoto stromu z 
důvodu ohrožení a to i mimo období vegetace. Na pokácení stromu bude vyhlášena 
dražba. Dražba bude vyvěšena na stránkách obce a ve vývěsní skříňce u Obecního 
úřadu. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

6. OZ bere na vědomí a souhlasí s pořízením celkem šesti nových kontejnerů na 
tříděný odpad. Ve vsi, kde byl pouze jeden kontejner na plasty se navýší na dva, dále 
se navýší dva kontejnery na sklo a jeden na kovy. Dále se navýší jeden kontejner na 
papír do nové zástavby a jeden kontejner na kovy k obecnímu úřadu. Kontejnery ve 
vsi byly původně plánovány umístit na volné prostranství naproti čp. 21, což bylo 
přehlasováno třemi hlasy a umístění má být naproti čp. 35.  

OZ souhlasí 3 hlasy, 2 hlasy nesouhlasí. 

 
Usnesení č. 4/2021 schváleno 5 hlasy 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 11. 05. 2021 


