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Vážené zastupitelstvo obce Boseň,

v reakci na Váš dopis č,j, 326/2017 ze dne 22,05.2017 Vám sdělujeme následující:

Bereme na vědomí, že jsme se původně zavázali stavbu místní účelové neveřejné komunikace

uskutečnit do září 20].6. Jak je ale všem zúčastněným známo, nikdo neočekával a ani nemohl

předvídat průtahy svynětím ze ZPF, které byly zapříčiněny zejména tím, že příslušná referentka

odboru ŽP VlCÚ v Mnichově Hradišti byla v d|ouhodobé pracovní neschopnosti. l přes všechny snahy

její nadřízené, která její agendu dočasně převzala, musela být celá žádost postoupena nadřízenému

správnímu orgánu (a to doslova kvůli pár vyjímaným metrům), a to odboru ŽP rÚ Sttr, což situaci

nejen zkomplikovalo, časově protáhlo, ale i zceia ohrozilo vydání předmětného rozhodnutí. Termín

dokončení stavby uvedený v průvodní zprávé projektové dokumentace je orientační a k ničemu nás

právně nezavazuje. Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci v březnu letošního roku, což

je Vám jako dotčenému orgánu dobře známo, Jediný termín, kteryi nás v souvisíosti s lhůtami z titulu

zákona č.1,83/2006 Sb., stavební zákon, zavazuje, je dvouletá lhůta ohledně zahájení stavby od nabytí

právní moci stavebního povolení, uvedená v § 1].5, odst. 4 stavebního zákona, Z důvodů výše

uvedených nejsme v žádném prodlení vůči zákonným lhůtám. Přesto, jak jsme ústně slíbili, že se

budeme snažit cestu zrealizovat do léta 20]"7, tak děláme všechno proto, abychom našemu slibu

dostáli"

Viditelné pokroky na stavbě místní úče|ové neveřejné komunikace sloužící k zásobování naší

společnosti jsou v souladu s aktuálními možnostmi časouich posloupností technologických postupů

prací. Jistě jste zaznamenali, že práce na sjezdu z komunikace lll/2688 spočívají ve vybetonování

propustky sjezdu. Vzhledem k tomu, že po sjezdu se budou pohybovat těžkotonážní vozy, beton musí

dostatečně vyzrát. Dalším důvodem, že práce nepokročily tak, jak bychom si všichni přáli, je deštivé

počasí během jara, které nám neumožnilo na pracích pokročit tak rychle, jak bychom chtěli i my sami.

V neposlední řadě musíme zmínit i to, že ve třech týdnech v průběhu jara došlo vlivem svátkŮ ke

zkrácení pracovního týdne, a tírn k omezení možnosti dovézt betonové panely z Holandska, kde jsou

objednány a připraveny k expedici od poloviny března letošního roku, Navzdory výše uvedenému

však pokračují práce na odvodnění, drenážích, inženýrských sítích, přípravách závlah apod., které

musí být tak jako tak hotové před pokládkou panelů samotných. Aktuálně probíhá navážení štěrků,

poté budeme moci začít s postupným navážením pane|ů a jejich pokládkou.

V souvislosti s Vašimi obavami, že stavební práce nepostupují tak rychle, jak bychom všichni chtěli.

můžeme všechny zainteresované ubezpečit, že pro tuto nemalou investici máme prostředky

z investičního úvěru na bankovním účtu společnosti k dispozici již od začátku dubna tohoto roku.

Betonové panely v počtu 960 kusů jsou objednány u holandské společnosti a připraveny k expedici



přímo u nirobce, kde jsou již více než dva měsíce zarezervovány. Nemyslíme si však, že by bylo
rozumné vŠechny panely najednou importovat na místo určení, když je pořádně není kde složit, tím
spíš, že by těžkotonážnívozy se skutečně těžkotonážním nákladem "nemohly jinak než využít právě a

jen oněch problematických místních komunikací lll. třídy. Obáváme se, že tím bychom situaci v obci
jen zht:ršili a rnožná by stěžovateIů i přibylo,

Vzhledem ktomu, že obec pod|e Vašeho sdělení nechala zhotovit diagnostický průzkum k posouzení

únosnosti komunikací Býčinské a u ČOV, rádi bychorn využili našeho práva nahlížet do závěrečného

účtu obce, a to dle § 16, odst. 1, písm. e) zákona č.128/ZO0O Sb, o obcích (důvodně se domníváme,
že obec takový průzkum jistě musela uhradit z prostředků obecního rozpočtu), dále pak obecného
práva na informace podle zákona č, 106/1999 Sb" o svobodném přístupu k informacím, Dle výše

uvedeného požadujeme umožnění nahlédnout do posudku díagnostického průzkumu výše

uvedených komunikací,

Jak už bylo mnohokrát sděleno a vysvětleno, nemůžeme nést žádnou odpovědnost za chovánířidičů
cizích společností. Tito řidiči jsou naprosto cizí osoby bez jakékoliv právní vazby na nás či naši

spoleČnost. Nejsou s námi v zaměstnaneckém ani obdobném vztahu. Není žádný rozdíl, zda nabourá
plot či zničí chodník řidič autobusu, pošta, kurýr či dopravce, kte4i dopravuje zboží na místo určené
ke komukoliv v obci, Ve všech případech, které v dopise zmiňujete, se jednalo o řidiče dalších
subjektŮ, za které neneseme a nemůžeme nést žádnou zodpovědnost" Podotýkáme však, že v rámci

našich možnostíjsme vždy poskytli maximální součinnost, když už k takové události došlo.

Ohledně znečištění komunikací: Bereme na vědorní skutečnosti uvedené ve výše uvedeném Vašem

dopise. Jak jsme však mnohokrát vysvětlili k cestě k ČOV: můžeme komunikaci spláchnout tlakovou
vodou, to samozřejmě není žádný problém. Problém je však v tom, že povrch komunikace nemá
podklad udělaný tak kvaiitně, aby na něm povrchová vrstva držela a vydržela tlak vody, Takže když

toto uděláme, proudem vody spláchneme i tu část povrchu vozovky, která na ní nikterak nedrží.

Výsledkem bude hromada zbytků splaveného povrchu na pozemku u ČOV. Toto jsme už ale
mnohokrát probírali a vždy jsme se shodli na tom, že to není úplně dobrý nápad. Takže tuto výzvu

k průběžnému úklidu znečistěných komunikací respektujeme, upozorňujeme však, že neneseme
Žádnou odpovědnost za případné poškození jejího povrchu tlakem vody, V ulici Býčinská je situace
trochu jiná, ale i to jsme s panístarostkou řešili, Během jara, kdy dochází k navážení dřeva na pálení
Čarodějnic, projíždí touto ulicí mnoho občanů, A jak všichni víme, největší bahno je právě v místě
pálení, odkud se právě tímto způsobem nejvíce vytahuje. My máme z našeho areáiu panelovou cestu
aŽ k hraně této cesty a není odkud bláto na komunikaci vytahovat. Na protějším pozemku jsou

vysázeny mladé rostliny a žádnou technikou na něj nevjíždíme. l přesto jsme komunikaci několikrát
seŠkrabávali a čistiii. Dále ani jedna z těchto ulic nemá ani jedinou pouliční vpusť, takže veškeré

nečistoty apod. končí po deštích v těchto Vámi zmiňovaných lokalitách,

Jak jsme již avizovali mai|em ze dne 01. 09, 20]_6, adresovaném mj. referentce silničního správnímu
Úřadu MěÚ v Mnichově Hradišti, proti umístění dopravní značky B13 - zákaz vjezdu vozidel nad 7,5

tuny se dŮrazně ohrazujeme. Znovu upozorňujeme, že se jedná o jedinou možnost přístupu do sídla

naší společnosti a na obhospodařované zemědělské pozemky.

Upozorňujeme tedy znovu, že jakýkoliv pokus o umístění takové dopravní značky považujeme vůči
nám za absolutně šikanózní^ Dále upozorňujeme, že po místní komunikaci k ČOV se pohybují

těžkotonážnífeká|nívozy, vozy rybářů a dalších, které též nemají možnost jiného přístupu, V případě,



Že k realizaci návrhu na umístění dopravního značení přesto dojde, a to za situace, kdy je naše
neveřejná ÚČelová komunikace již ve rnýstavbě, a práce na ní jsou ve stavu/ který je výše popsán,
budeme se bránit vše:nizákonnými prostředky včetně požadavku ná náhradu škody a uš|ého zisku. A
znovu upozorňujeme, Že v neprospěch návrhŮ tohoto typu existuje judikatura Nejvyššího správního
soudu, c!íky níž tento Vaš šikanclzní záměr nemá šanci oostát.

Dále Vás upozorňujeme, Že dle § 77, odst. 1, písm. c) a dle § l24, odst.6 zákona č.361/2000 sb.,
silniČní zákon, je ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích věcně a

místně přísluŠný obecní Úřad obce s rozšířenou působností. Zastupitelstvo obce tudíž nemůže
nikterak rozhodovat o umístění jakéhokoliv dopravního značení, jak uvádíte v závěru Vašeho dopisu,

,- !


