Současná koalice pod vedením starostky Dáši Murycové na dubnovém zastupitelstvu schválila záměr
zřízení nového sběrného dvora na pozemku za obecním bytovým domem Dominik. Ano, jedná se o
zřízení sběrného dvora na stejném pozemku, o kterém jsme vás informovali prostřednictvím obecního
zpravodaje v listopadu a prosinci 2015. Tak jako tenkrát ani teď jsme nemohli podpořit záměr zřízení
sběrného dvora v obytné části obce, která je dle platného územního plánu určena pro občanskou
vybavenost.
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Stejně jako v roce 2015 i letos si stojíme za svými názory na zřízení sběrného dvora za obecním bytovým
domem Dominik. Nevidíme důvod, proč by v obci, kde je z důvodu hornické činnosti a jejího vlivu
limitována možnost výstavby rodinných domů, měl být místo rodinného domu vybudován sběrný dvůr.
Jsme pro podporu dalšího rozvoje obce a zvyšování počtu obyvatel v obci, proto nemůžeme souhlasit
s tímto záměrem ani ho podpořit, neboť je v příkrém rozporu se zájmy občanů a dalšího rozvoje obce.
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Obec má podepsanou smlouvu o nájmu na současné sběrné místo na dobu určitou 10 let. K uplynutí
doby nájmu zbývá více než 5 let. Dle vyjádření starostky Dáši Murycové, je smlouva vypověditelná. Ale
na oporu svého tvrzení žádný právní rozbor na zastupitelstvu nepředložila. Na dotaz Jiřiny Ferenčíkové,
zda vedení obce vstoupilo v jednání s pronajímatelem, odpověděla nikoliv. Přesto koalice prosadila
zřízení sběrného dvora na místě po bývalých chovatelích.
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Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU nepochybují o tom, že sběrný dvůr je správná a důležitá věc pro obec
a její občany. Rádi by podpořili záměr zřízení nového sběrného dvora ale za podmínky, že prvotně bude
vyřešena otázka ukončení výpovědi nájmu současného sběrného místa a současně bude vybrán jiný
pozemek, který bude v souladu s územním plánem, nebude v zastavěné části obce a nebude tak
obtěžovat obyvatele obce.
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