
Zápis ze sch ůze osadního výboru 
KOPRNÍK  

 
Číslo: 2/2018  
 

Program jednání:  Schůze OV Koprník   

Místo:  Koprník Čas:  18:00 – 19:30 

Datum: 25. 9. 2018  
 

Účastníci:  
 Osadní výbor – Mgr. Kilián Ladislav, Bejr Stanislav, Bejrová Hana 

 

Přizváni:     
Omluveni:    

Rozdělovník:  1 x OÚ Kněžmost, 1 x OV Koprník 
 

Zapsal:  Mgr. Kilián  

 
 
Agenda sch ůze: 
 
 

1. Vyjád ření k prodeji pozemku p. č. 202/236 v k. ú. Koprník  
 
 
• Pozemek p. č. 202/236 je v ÚP obce Kněžmost zařazen v plochách 

občanského vybavení (tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a 
v plochách veřejného prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

• Na uvedeném pozemku je částečně realizována výsadba stromů 
z dotačního programu, v případě prodeje pozemku by bylo nutné 
vyhodnotit případný dopad ve vztahu k podmínkám dotace. Dle názoru 
osadního výboru lze tento pozemek prodat pouze za předpokladu, že před 
jeho prodejem dojde ke geometrickému oddělení části pozemku p. č. 
202/236 jeho část a tuto sloučit s pozemkem č. 201/2 v k. ú. Koprník, kde 
by tak zůstalo zachováno hřiště a volnočasový areál u hasičárny ve 
stávajícím stavu 

• V záměru OV Koprník a v souladu s požadavky občanů místní části 
(avizovaném OÚ Kněžmost již před cca 2 lety v rámci požadavků do 
rozpočtu obce) je obnova vodní plochy na pozemku p. č. 10/1 v k.ú. 
Koprník, přičemž pozemek p. č. 202/236 se v tuto chvíli jeví jako jediný 
možný (spolu s částí pozemku p. č. 202/234) k odvodu vody z případného 
obnoveného rybníku do recipientu (potok Kněžmostka). Dle názoru 
osadního výboru lze tento pozemek prodat pouze za předpokladu, že před 
jeho prodejem dojde ke geometrickému oddělení části pozemku č. 202/236 
oddělit před jeho prodejem část o potřebné šíři v celé délce, přináležící 
k tudy vedoucí cestě  

• Přesto, že pozemek není v současné době nijak veřejně využíván, je 
v dané lokalitě jediný, který je možné dle podmínek ÚP obce v budoucnu 
využít k rozvoji dané lokality z hlediska veřejného využití (např. viz shora) 
 



 
2. Nabídka nákupu stromu druhu Lípa srd čitá v akci „Lípa republiky“:  

 
• V souvislosti s nabídkou obce vysadit národní strom ke 100. výročí 

republiky v rámci akce „Lípa republiky“ OV Koprník objednává jeden 
kus stromu druhu Lípa srdčitá a šíři kmene 16-18 cm dle nabídky s tím, 
že lípa bude vysazena v rámci oslavy 100. výročí založení ČSR 
v termínu do 27. 10. 2018 v lokalitě u hasičárny na pozemku p. č. 
201/2, kde vhodně doplní stávající stromořadí i soliterní stromy, 
poskytne oddychové místo pro občany místní části i jiné a je to i místo 
vhodné k vysazení stromu při takové důstojné příležitosti. V budoucnu 
je možné jej doplnit vhodnými lavičkami, popř. informační cedulí 
odkazující na důvody jejího vysazení 

 
 
 

K zápisu je přiložena jednak mapa se zachycení stávající situace v dané 
lokalitě a s vykreslením variant popisovaných změn (příloha č. 1-Mapa prodej)  
a rovněž mapa s umístěním lípy (příloha č. 2 – mapa lípa) 


