V říjnu 2015 zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU podali radě obce 8 podnětů na zlepšení života
v obci. Jeden z podnětů spočíval v dokončení stavby chodníků a plochy pro parkování na
obecních pozemcích za bytovým domem Dominik. V té době byla plocha pokryta hrubou
struskou. Rada obce odpověděla: „Vzhledem k záměru rozšíření stavby, nedošlo k provedení
finálních vrstev zpevněných ploch. Náklady na provedení nejsou vyčísleny. Zastupitelstvo obce
nemůže schválit investiční záměr bez vyčíslení nákladů.“
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

Současně zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU navrhli radě obce, aby investice na dokončení
stavby, o které se zmiňuje Jiřina Ferenčíková, byly zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2016.
Vzhledem k tomu, že se rada obce nevyjádřila k dokončení stavby, proto zastupitelé za NAŠI
DOUBRAVU znovu vyzvali radu obce, aby se k podnětu vyjádřila. Reakce rady obce z února
2016: „Současný stav zpevněné plochy není z hlediska sjízdnosti a schůdnosti závadný.
Provedení živičného krytu plochy nebude provedeno.“
MUDr. Pavel Spurný
zastupitel NAŠE DOUBRAVA
Na podzim před volbami do obecního zastupitelstva 2018 se za Dominikem objevila struska.
Bez toho, že by cokoli ve věci projednalo zastupitelstvo. Přesto zastupitele za NAŠI DOUBRAVU
potěšilo, že rada obce pochopila oprávněnost našeho podnětu. Konečně se po letech daly věci
do pohybu. Zdálo se, že bude problém navždy vyřešen. Jenomže struska byla rozsypána stejně
jako Na Hranicích, ani tady nedošlo k pokrytí plochy asfaltem. Z obou míst řidiči nedobrovolně
v zářezech pneumatik odváží strusku.
Ing. Petr Vrubel
zastupitel NAŠE DOUBRAVA
Dle vyjádření místostarostky Ivany Siekierové rozpočet obce v letošním roce počítá s výdaji na
investice ve výši 6 815 000Kč. Nouze o peníze není. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU doufají
v to, že se jedná pouze o dočasně nutný stav, a že dojde k finální úpravě ploch. A to tak, aby
se mohly bezproblémově užívat a udržovat i v zimě. Přece nikdo nechce, aby obec znovu
utrácela peníze za strusku.
Gabriela Piperková
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

