
 
 
 
 
 

1. Zpráva o činnosti ZO ČZS Nová Osada od 12 prosince 2005 do 30.4.2007 
         V Děčíně dne 28.4.2007 

         
- Výpis ze zprávy o činnosti na členské schůzi dne 28.4.2007 na žádost p. Krejčí Josef na ČS 

dne 17.4.2010 ve věci péče o oplocení……….str.č.10 zprávy: 
-  
-  
- .............Dále výbor projednal stav společného oplocení Osady a konstatoval, že pomalu a 

jistě pletivo i sloupky na některých místech jako např., za horními nádržemi, za skladem, na 
severozápadní straně Osady, ale i jinde u parcel některých vlastníků, jsou zubem času 
poškozené a někde i poškozené vandaly, na pokraji životnosti. Bylo by potřeba postupně 
pletivo i sloupky vyměňovat. Jinak se nám oplocení, ale i cesty,  atd., rozpadnou. Velmi málo 
členů si uvědomuje, že jde o náš společný majetek, který je potřebné udržovat v dobrém 
technickém stavu, aby plnil svoji funkci. Stačí se projít kolem oplocení a po rozježděných 
cestách. Někteří vlastníci by nejraději jezdili za každého počasí a třeba i po plotě, aby jim to 
neklouzalo. Pro ně je Osadní řád pouhý cár papíru. Cesty na Osadě nejsou uzpůsobeny pro 
takové ježdění, mají sloužit pouze k odvozu výpěstků a dovozu materiálu a nemocných 
osob.  

- Postupná obnova pletiva a sloupků na společných prostorách bude jeden z hlavních úkolů 
v letošním roce. 

- K tomu ještě sděluji, že sloupky a oplocení prostorů hraničících se společnou parcelou 384/2 
a údržba nebo opravy vstupních vrat, budou hrazeny ze společného fondu a obvodové 
pletivo a sloupky u jednotlivých parcel si zajistí vlastníci na vlastní náklady. Práce bude 
zahrnuta do brigádnické činnosti. ........................ 

-  
 

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE   28.4.2007 
 
 
Členská schůze  základní organizace  ČZS Nová Osada, Chrochvice,  konaná dne 
28.4.2007  
 
A) Schvaluje ; 
 

1. Přednesenou zprávu o činnosti ZO Nová Osada a ústní doplňující informace  
2. ……………….. 

 
Poznámka : 
Z archivních materiálů je zřejmé, že záležitost péče o obvodové sloupky a pletivo u svých 
parcel je povinností vlastníků parcel jak o tom svědčí  „Zpráva o činnosti“ a „Usnesení z 
ČS…….“ 
Organizace pečuje pouze o sloupky a pletivo hraničící se společnou parcelou č. 384/2.  
Výbor tímto považuje tuto záležitost za uzavřenou ! 
        Za výbor : předseda organizace 

               Ján Bíly 


