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Naše značka:  JI_ZA08052021               Vyřizuje: Starosta  

                                                                   

 

Věc: Oprava na základě doplnění občanem_ Zápis z jednání komise ze dne 8.5.2021 

 

Na žádost občana Jinošova, byla navrhnuta komise, která společně s občanem posoudila jeho 

připomínky přímo v terénu. Komise se sešla dne 8.5.2021 v 10 hod konec byl 11:40 hod. 

Přítomen, Starosta, Místostarosta, zastupitelka Vlachová, zastupitel Jansa a Košťál 

 

Občan žádal nápravu nebo vysvětlení k následujícím bodům. 

1) Odstranění spadlého stromu z louky u Jinošovské studánky, za obecní čističkou. 

2) Ořezání a lepší zpřístupnění cesty V Lazech. 

3) Návoz půdy u nové čtvrti a zároveň zasypaní cca do výše 30 - 100 cm kmenů dvou 

ovocných stromů.  

4) Uložení kamenů za zahradou starosty. 

5) Znehodnocení cca 10 m2 půdy, vlastněné občanem, opakovaným přejezdem a 

odstranění vyměřovacího dřevěného hraničního kolíku. 

 

Tento zápis bude zkontrolován a zveřejněn v zápisu ze zasedání pravidelného jednání 

zastupitelstva v září 2021. 

 

Na základě diskuse s občanem, doplňujeme nebo měníme zápis z kontrolního dne.  

Občan upozornil starostu, že přes jeho pozemek přejíždějí auta (cca 10m2), z části i proto, že 

starosta má za zahradou, na obecním pozemku, složené kameny. Starosta slíbil odstranění 

kamenů. Zároveň bude upozorněna firma, která zde staví, aby ctila hranice pozemku občana. 

Občan upozornil na nerovnoprávné jednání, kdy občan nemohl mít za humny překážku, 

(starosta upozornil, že překážku ne, ale pokud by požádal občan o složení například dříví nebo 

kamene, bude mu vyhověno, tak jako u jiných občanů). Nicméně pan starosta, má za humny 

složeny kameny, které evidentně překáží, a není tudíž měřeno všem stejně. 

Starosta se ohradil, že hraniční kolík nebyl odstraněn jím nebo někým z jeho rodiny.  
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Dále komise pokračovala do nové čtvrti. Občan upozornil, že jsou zde již několik let zasypány 

dva ovocné stromy. Žádá o posouzení, zdali je to v pořádku, pokud ne, žádá o odstranění. Hlína 

pochází z úpravy terénu při výstavbě infrastruktury dle projektu (2017) a hlína zde měla i dle 

projektu zůstat a lépe zarovnat stráň. Při tomto zákroku došlo k zásypu i dvou ovocných stromů 

cca do výše 30 - 100 cm jejich kmene. Obec nechá posoudit, zdali tento zásyp způsobil 

poškození stromů.  

Dále byl vznesen požadavek na odstranění spadlého stromu z pozemku občana.  

Občan také žádá o prořezání strouhy (především keře) u cesty V Lazech.  

Občan dále žádá, aby zápis z jednání byl projednán v zastupitelstvu obce a zveřejněn na úřední 

desce. 

 

  

K dnešnímu obec zajistila, odstranění stromu, prořezání cesty, stromy budou ošetřeny na 

podzim 2021, již proběhla schůzka se znalcem. Firma, která staví domy byla upozorněna na 

sousedící pozemek, aby nedocházelo k jeho přejezdu.  

Kameny nejsou doposud odklizeny, starosta slíbil, že učiní nápravu do konce roku.  

Tento zápis a body v něm budou zkontrolovány v září a listopadu na zastupitelstvu obce.  

 

Vyjádření občana: zasypaných stromů je asi 13 z toho dva z nich jsou zasypány 30 cm pod 

korunou stromu. 

 

 

 

V Jinošově, Dne 21.7.2021   

Upraveno dne 1.9.2021      

 

 

 

          Starosta 

         Ing. Dalibor Húska, Ph.D. 


