Pozemek p. č. 244/17 Hrdoňovice
Podklady pro ZO obce Újezd pod Troskami
ve věci žádosti manželů Kratinových a pana
Bohuňovského ohledně bývalého obecního
pozemku p. č. 244/17 v Hrdoňovicích, nyní
v soukromém vlastnictví pana Jebavého.

Zpracoval Ing. Václav Lhoták - zastupitel
a předseda Výboru pro záležitosti občanů,
dne 2. 6. 2019.

Manželé Kratinovi a pan Bohuňovský žádají ZO Újezd pod Troskami prostřednictvím
zastupitele a předsedy Výboru pro záležitosti občanů o níže uvedené:
1/ řešit v ZO stav pozemku p. č. 244/17 a způsoby jeho využívání k podnikání od pana Jebavého,
2/ prověřit v ZO, zda nemá obec Újezd pod Troskami možnost nabídnout panu Jebavému k prodeji
za pozemek p. č. 244/17 jiný vhodný pozemek, který by mohl pan Jebavý užívat v souladu se svými
představami (bylo požadováno na ZO již i dříve, dne 26. 4. 2016, v dokumentu č. 11 níže),
3/ pomoci zajistit jednáním ZO zřízení pásu ochranné zeleně (zmíněné v ÚP) podél jihozápadní
hranice pozemku p. č. 244/17 s tím, že doposud nebyl pás zeleně zajištěn (bylo požadováno na ZO
již i dříve, dne 20. 11. 2018 v dokumentu č. 18 níže).
Hlavní zjištěné skutečnosti kolem prodeje pozemku p. č. 244/17 (z dokumentů č. 01-19 níže):
1/ obecní pozemek p. č. 244/17 prodalo minulé ZO (608 m2 za 12 160,- Kč) vedené panem starostou
Kubištou dne 4. 1. 2016 panu Jebavému, jako fyzické osobě, který jej využívá ve svém podnikání,
konkrétně ke skladování různého materiálu včetně vyřazených železničních pražců, kontejnerů atd.,
2/ tímto prodejem obecního pozemku se bohužel dostala „průmyslová zóna“ až do zabydlené části
Hrdoňovic, navíc jediná příjezdová cesta k tomuto pozemku není svoji šíří a povrchem uzpůsobena
těžké technice, zvýšila se díky způsobu využívání tohoto pozemku k podnikatelské činnosti ze strany
pana Jebavého v dané lokalitě (zastavěná část obce) nárazová hlučnost a prašnost pro sousedy atd.,
3/ zhoršily se velmi významně vztahy mezi spoluobčany nejen v Hrdoňovicích, a to právě díky
neuváženému prodeji pozemku p. č. 244/17, způsobu využívání tohoto pozemku k podnikatelské
činnosti, i díky pro mě nepochopitelnému a zkratovému jednání pana Jebavého (kdy bohužel došlo
k fyzickému napadení pana Kratiny od pana Jebavého, které bylo následně šetřeno i Policií ČR atd.),
4/ k dnešnímu datu 2. 6. 2019 je pozemek p. č. 244/17 stále evidován v katastru nemovitostí jako orná
půda (druh pozemku), což zcela neodpovídá realitě, kdy je na orné půdě různá navážka, panely atd.!
Doporučení předsedy Výboru pro záležitosti občanů k projednání v ZO:
1/ řešit ze strany ZO s panem Jebavým způsob využití jeho pozemku p. č. 244/17, které dlouhodobě
neodpovídá účelu uvedenému v jeho žádosti o koupi pozemku (parkování techniky a zemních strojů)
a které prioritně slouží ke skladování různých materiálů, panelů, pražců atd. (viz fotodokumentace),
2/ jednat s panem Jebavým o možném zpětném odkoupení pozemku p. č. 244/17 do majetku obce,
a/nebo současně i jednat v ZO jako prostředník o možné koupi tohoto pozemku ze strany třetí osoby,
3/ hledat vhodnější obecní pozemek pro pana Jebavého k náhradě za pozemek p. č. 244/17
(nabízí se, díky svému možnému využití, část pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEH - manipulační plocha),
4/ pomoci zajistit zřízení pásu ochranné zeleně podél jihozápadní hranice pozemku p. č. 244/17.

Další související skutečnosti s vazbou k rozhodování ZO v případech prodeje obecních pozemků:
1/ dle USNESENÍ z 10. veřejného zasedání ZO ze dne 19. 9. 2016 zamítlo ZO žádost paní Kratinové
na koupi obecního pozemku p. č. 244/18, ale sousedící obecní pozemek p. č. 244/17 před tím dne
4. 1. 2016 stejné ZO se starostou panem Kubištou panu Jebavému prodalo (dle mého názoru fatálně
nesprávné rozhodnutí minulého ZO),
2/ dle USNESENÍ ze 16. veřejného zasedání ZO ze dne 7. 8. 2017 zamítlo ZO žádost Mgr. Radka
Bohuňovského o změnu využití pozemku p. č. 223/3 do kategorie SV (pozemek s možností zastavění)
se zdůvodněním, že by zařazením pozemku do ploch umožňující bydlení (funkce SV) došlo
k přiblížení obytné zástavby k území těžby s dovětkem, že úkolem územního plánování je mimo jiné
předcházet možným konfliktům vzájemně neslučitelných funkcí v území, na druhou stranu stejné ZO
se starostou panem Kubištou prodejem pozemku p. č. 244/17 panu Jebavému fyzicky a změnami
v územním plánu obce „umístilo průmyslovou zónu“ do zabydlené části Hrdoňovic (dle mého názoru
fatálně nesprávné rozhodnutí minulého ZO),
Související dokumenty vyžádané od OÚ a získané i od manželů Kratinových a pana Bohuňovského:
01/ 2. 9. 2015 - Žádost pana Jebavého č. 1 o odkoupení pozemku p. č. 244/17
- u podpisu pana Jebavého je razítko firmy Zemní práce Jebavý.
02/ 2. 9. 2015 - Žádost pana Jebavého č. 2. o odkoupení pozemku p. č. 244/17 (stejný den?)
- u podpisu již není razítko firmy Zemní práce Jebavý,
- pan Jebavý zde uvádí, že jeho záměr k využití pozemku je parkování techniky a zemních
strojů k podnikání (neuvádí, že zde bude také skladován materiál, což se ale reálně děje),
a že bude pozemek oplocen z důvodu zabezpečení majetku (což se do dnešního dne nestalo),
- pan Jebavý zde navrhuje, aby v kupní smlouvě byl jeho závazek umožnit zde i nadále pálení
čarodějnic (jak bylo na tomto pozemku v Hrdoňovicích tradicí, v roce 2019 se zde nepálilo,
pálilo se vedle tohoto pozemku, minulé roky 2016-2018 po koupi pozemku nevím, je to s?).
03/ 7. 12. 2015 - Usnesení ze 7. veřejného zasedání ZO Újezd pod Troskami ze dne 7. 12. 2015
- v bodu 3) je uvedeno, že ZO schvaluje Záměr č. 3/2015 prodat pozemek panu Jebavému
(bez uvedení p. č. a výměry!) za cenu obvyklou 20,- Kč/m2, související náklady hradí kupující.
04/ 7. 12. 2015 - Zápis ze 7. veřejného zasedání ZO Újezd pod Troskami ze dne 7. 12. 2015
- v bodu 3) programu zasedání se uvádí, že Záměr č. 3/2015 o prodeji pozemku p. č. 244/17
byl řádně vyvěšen na úřední desce, jako jediný zájemce se přihlásil pan Jebavý, prodej se
uskuteční za cenu obvyklou 20,- Kč/m2 a související náklady hradí kupující,
- prodej pozemku byl v ZO schválen hlasováním, PRO bylo 6 členů ZO (J. Kubišta, J. Švihel,
J. Vymlátil, R. Steinerová, B. Kopecká, V. Jebavá (Lásková), PROTI byl 1 člen ZO
(E. Steinerová).
05/ 4. 1. 2016 - Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 244/17 od OÚ panu Jebavému
- prodáno 608 m2 za 12 160,- Kč, smlouvu za OÚ podepsal pan starosta Kubišta,
- kupující se zavazuje umožnit přístup na pozemek občanům obce Újezd pod Troskami za
účelem pálení ohně dne 30. 4. každý rok (pálení čarodějnic), s přístupem alespoň 14 dní
dopředu pro navážení materiálu na pálení ohně,
- ve smlouvě se uvádí, že prodej pozemku byl od OÚ zveřejněn a vyvěšen od 9. 11. 2015 atd.
06/ 4. 2. 2016 - Žádost manželů Kratinových na pana Jebavého ve věci pozemku p. č. 244/17
- zde žádají pana Jebavého o informaci, jakým způsobem bude předmětný pozemek využívat,
- informují pana Jebavého, že mají v těsném sousedství svůj pozemek p. č. 244/2 využívaný
k rekreaci a oddechu jich samých i jejich dcery Adély, držitelky průkazu ZTP/P, která má velmi
omezenou možnost samostatného pohybu a které pobyt na tomto pozemku velmi zdravotně
prospívá a tento pozemek s domkem koupili před 13 lety právě kvůli výše uvedenému,
- současně zde vyjadřují obavy, že pozemek p. č. 244/17 bude pan Jebavý využívat jako zázemí
pro jeho techniku a dopravní prostředky a uvádí, že území pro výrobu či dopravu nepatří do
obytných zón, že v Hrdoňovicích již existuje zóna průmyslového charakteru a není vhodné
další část této obce přebudovat na industriální zónu se všemi negativními dopady pro občany,

-

dále zde pana Jebavého upozorňují, že vyřazené pražce ze železnice jsou považovány za
nebezpečný odpad a žádají pana Jebavého o odstranění již zde umístěných pražců,
kopie této žádosti byla poslána k rukám pana starosty Kubišty

07/ 10. 2. 2016 - Informace MěÚ Jičín, stavebního úřadu, k možnostem užívání p. č. 244/17
- jde o odpověď na podnět manželů Kratinových ze dne 5. 2. 2016 ohledně tohoto pozemku,
- MěÚ zde píše, že pro OÚ Újezd pod Troskami byla 19. 9. 2005 schválena změna č. I, kterou
byl pozemek zařazen do plochy s funkčním využitím „plochy sportovní“ (a dále zde uvádí
přípustné a nepřípustné možnosti využití tohoto pozemku),
- dále MěÚ uvádí, že k akt. datu je projednáván nový územní plán pro správní území Újezd pod
Troskami a doporučují manželům Kratinovým aktívní účast při jeho projednávání, dále MěÚ
uvádí že k aktuálnímu datu neprobíhají na pozemku p. č. 244/17 žádné řízení dle stav. zákona.
08/ 25. 2. 2016 - Žádost manželů Kratinových na pana Jebavého ve věci pozemku p. č. 244/17
- zde znova a opakovaně žádají pana Jebavého o okamžité ukončení umísťování vyřazených
dřevěných železničních pražců do země a dále o vyjmutí již umístěných pražců po obvodu
pozemku p. č. 244/17, které považují za nebezpečný materiál, ze kterých nelze plot stavět,
- dále upozorňují, že nedostali od p. Jebavého žádnou odpověď na jejich žádost z 4. 2. 2016,
- dále mají obavy o zdraví své, pana Jebavého i ostatních sousedů vzhledem k umístění
železničních pražců na pozemku 244/17, považují železniční pražce za nebezpečný odpad,
se kterým má být nakládáno dle Zákona o odpadech, dále apelují na možná zdravotní rizika
a uvádí, že stejné stanovisko má Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu,
- znovu žádají o vyjmutí železničních pražců ze země a to do 30 dní s tím, že pokud se tak
nestane, budou se muset manželé Kratinovi obrátit na příslušné orgány, aby ty rozhodly,
- apelují na možné dobré sousedské vztahy, chtějí na pozemku nezávadné prostředí atd.
09/ 29. 2. 2016 - Žádost manželů Kratinových na OÚ ohledně stavu komunikace k č. p. 43
- Kratinovi OÚ informují, že jsou majiteli objektu č. p. 43 a pozemku p. č. 244/2, že objekt
využívají především k ozdravnému pobytu jejich těžce postižené dcery, jejich syn má na této
adrese trvalé bydliště a požadují zajištění nápravy stavu příjezdové komunikace p. č. 1096/8
k jejich objektu č. p. 43, součástí této žádosti je i fotodokumentace zcela těžkou technikou
rozježděné komunikace ze dne 17. 2. 2016, Kratinovi věří v možné dobré sousedské vztahy,
- dále OÚ informují, se na přelomu ledna a února 2016 prováděli terénní a zemní práce na
sousedím pozemku p. č. 244/17, který prodal OÚ panu Jebavému, čímž se v Hrdoňovicích
dostala „průmyslová“ zóna do obytné zóny a obávají se zvýšené prašnosti, hlučnosti atd.,
- Kratinovi dále OÚ informují, že mají dceru držitelku ZTP/P s velmi omezenou možností
pohybu, o vyjádření pí. Jebavé „Vy jste zapšklí, protože máte postižené dítě“ a požadují
na ZO, aby tato jejich žádost byla projednána na příštím zasedání ZO.
10/ 30. 3. 2016 - Odpověď pana starosty Kubišty Kratinovým na jejich žádost z 29. 2. 2016
- pan starosta Kubišta manželé Kratinovi informuje, že předmětná komunikace v majetku obce
byla opravena, vyježděné nerovnosti byly srovnány a travnatý pás zaválcován, pan starosta
se dále ptá, zda mohou na opravu použít kamenivo, vzhledem k mobilitě jejich dcery.
11/ 26. 4. 2016 - Žádost manželů Kratinových na starostu a zastupitele ohledně p. č. 244/17
- Kratinovi děkuji ZO za opravu povrchu příjezdové komunikace k jejich objektu č. p. 43,
- Kratinovi dále opět informují pana starostu i ostatní zastupitele o událostech kolem pozemku
p. č. 244/17, konkrétně o tom, že po prodeji tohoto obecního pozemku byly novým majitelem
panem Jebavým na tento pozemek umístěny vyřazené zdraví škodlivé železniční pražce, oni
pana Jebavého požádali o jejich odstranění, k čemuž bohužel nedošlo,
- Kratinovi v sobotu 23. 4. 2016 pobývali v Hrdoňovicích a manžel Josef (61 let, invalidní
důchodce) sekal travnatý pás vně plotu u příjezdové komunikace, na čtyřkolce přijel pan
Jebavý, u manžela zastavil a požadoval pokácení smrků rostoucích v blízkosti hranic jejich
pozemků, pan Kratina odvětil, že k pokácení není důvod, neboť smrky jsou pravidelně střihány
a nezasahují do jeho pozemku p. č. 244/17, rostou tam již mnoho let a z části i chrání Kratinovi
před nepořádkem, který pan Jebavý na od OÚ koupeném pozemku p. č. 244/17 za krátkou
dobu vytvořil, dále zde píší, že pan Jebavý pana Kratinu urážel (že jsou hovada, zapšklí,

-

-

protože mají postiženou dceru), manžel nechtěl poslouchat urážky, otočil se a chtěl
pokračovat v práci…, dále zde píší, že pan Jebavý skočil panu Kratinovi na záda, srazil jej
k zemi, mlátil jej pěstmi do hlavy i žeber, poté nechal pana Kratinu ležet na zemi a odjel,
Kratinovi dále uvádí, že manžel přišel domů v šoku, tekla mu krev z tržné rány na ruce,
stěžoval si na bolest hlavy, špatně se mu dýchalo, a tak jeli do nemocnice v Jičíně, kde bylo
zjištěno zlomené žebro, proběhlo vyšetření poraněné hlavy na CTC a šití prstu, s ohledem na
rozsah zranění, ošetřující lékařka trvala na tom, aby byl incident nahlášen na Policii ČR,
dále žádají Kratinovi pana starostu Kubištu a ostatní zastupitele o informaci:
a) zda byl prodej pozemku p. č. 244/17 vázán jeho nějakým konkrétním budoucím využitím,
formulace žádosti p. Jebavého o prodeji pozemku či specifické ustanovení kupní smlouvy?
b) zda nemá obec možnost nabídnout panu Jebavému k prodeji jiný vhodný pozemek, který
by mohl pan Jebavý užívat v souladu se svými představami?

12/ 9. 5. 2016 - Žádost manželů Kratinových na pana Jebavého ohledně pozemku p. č. 244/17
- zde se Kratinovi pana Jebavého dotazují, že doposud nemají žádnou jeho odpověď na jejich
žádosti ze dne 4. 2. 2016 a 25. 2. 2016, kde opakovaně požadovali odstranění vyřazených
železničních pražců z jeho pozemku p. č. 244/17, což se do aktuálního data nestalo,
- znova p. Jebavého vyzívají, aby z tohoto pozemku odstranil pražce ve lhůtě 14 dní
a upozorňují jej, že pokud se tak nestane, tak se budou nucení obrátit na příslušné orgány.
13/ 7. 7. 2016 - Podnět Kratinových a p. Bohuňovského na ČIŽP HK a MěÚ Jc k p. č. 244/17
- Kratinovi a p. Bohuňovský upozorňují úřady na umístění velkoobjemových kontejnerů,
vyřazených železničních pražců, využitých i jako sloupky plotu atd., dále informují, že
k odstranění cca 25 ks pražců již požádali p. Jebavého písemně a opakovaně (4. 2., 25. 2.
a 9.5.2016, přikládají dopisy), upozorňují, že 10 m od pražců je studna atd., požadují šetření,
- dále oba úřady upozorňují, že p. Jebavý fyzicky napadl p. Kratinu a slovně jej i urážel atd.,
a že k dnešnímu dni neobdrželi od p. Jebavého žádnou písemnou odpověď na jejich žádosti
o odstranění pražců, a proto úřady žádají prošetřit, zda lze s pražci takto nakládat nebo ne.
14/ 26. 7. 2016 - Odpověď ČIŽP na podnět Kratinových a p. Bohuňovského ze 7. 7. 2016
- ČIŽP žadatele informuje, že dne 19. 7. 2016 byla provedena kontrola u pana Jebavého
ohledně nakládání s pražci (dřevo ošetřené kreosotem) s tím, že od ČIŽP „nebyly zjištěny
skutečnosti, které by vedly k zahájení správního řízení“, dále uvádí, že pražce impregnované
před 31. 12. 2002 mohou být využity mimo vnitřku budov, ale nesmí být použity například pro
výrobu hraček, na hřištích, nesmí být ani v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a
zábavních zařízeních atd., kde je riziko častého styku s kůži atd., dále ČIŽP uvádí, že není
zakázán prodej pražců ošetřených před 31. 12. 2002 široké veřejnosti,
- ČIŽP postoupila podnět také Městskému úřadu Jičín k prošetření, zda jsou skutečnosti
zjištěné ČIŽP v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
15/ 1. 8. 2016 - Odpověď MěÚ Jičín na podnět Kratinových a p. Bohuňovského ze 7. 7. 2016
- MÚ Jičín informuje, že byl „Podnět k prošetření umístění vyřazených železničních pražců
a kontejneru na pozemek p. č. 244/17…“ šetřen (po dohodě MěÚ a ČIŽP) Českou inspekcí
životního prostředí, oblastním inspektorátem a bylo po kontrole zjištěno, že se se uvedeným
využitím pražců neporušuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
16/ 12. 8. 2016 - Žádost Kratinových a p. Bohuňovského na OÚ Újezd p. Tr. ohledně ÚP
- Kratinovi a pan Bohuňovský podali k rukám zastupitelů žádost (k věci projednávání návrhu
územního plánu, pozemek p. č. 244/17), aby „…jako zastupitelé obce, kteří se při výkonu své
funkce a svého poslání staráte o všestranný rozvoj obce a jejich občanů, abyste při
vyjadřování svého stanoviska při veřejném projednávání návrhu územního plánu obce,
vyjádřili nesouhlas se zařazením pozemku p. č. 244/17 do plochy VL – plochy výroby
a skladování – lehký průmysl.“, konec citace,
- dále žadatelé mimo jiného uvádí, že pozemek p. č. 244/17 prodala obec v závěru roku 2015
panu Jebavému, že sousedské vztahy díky tomu nejsou dobré, že došlo k napadení pana
Kratiny od pana Jebavého, což bylo potvrzeno i pravomocným rozhodnutím soudu,

-

-

-

dále uvádí, že pozemek p. č. 244/17 je tehdejším územním plánem zařazen do plochy
s funkčním využitím „plochy sportovní“ a s takovým funkčním zařazením byl i pozemek prodán
a současně žadatele velmi zneklidňuje, že v návrhu nového územního plánu je pozemek
244/17 zahrnut do plochy VL – plochy výroby a skladování, lehký průmysl,
tímto novým zařazením se cítí žadatelé velmi omezeni a dále OÚ upozorňují, že:
a) v případě výše uvedené změny funkčního využití pozemku dojde k dalšímu pronikání ploch
pro výrobu a skladování do zástavby, cože je v přímém rozporu s deklarovaným záměrem
obce v Hrdoňovicích – plochy výroby a provozu stabilizovat a od zástavby izolovat,
b) jediná možná příjezdová cesta p. č. 1096/8 k pozemku p. č. 244/17, která je ve vlastnictví
obce, je úzká a není pro uzpůsobena pro využívání - provoz těžké techniky,
c) předmětný pozemek se nachází na horizontu a umožněním změny ve využívání pozemku
by sama obec legálně potlačila krajinnou dominantu Trosek definovanou v návrhu územního
plánu v základní koncepci rozvoje území jako základní a hlavní hodnotu území.
v návaznosti na výše uvedené žadatelé žádají zastupitele a pořizovatele nového územního
plánu, aby nepodporovali tak zásadní změnu ve využívání pozemku p. č. 244/17, jakou je
zařazení pozemku do plochy VL – plochy výroby a skladování, lehký průmysl.

17/ 16. 10. 2016 - Stížnost Kratinových na ČIŽP HK na způsob využívání p. č. 244/17
- Kratinovi ČIŽP informují, že mají odůvodněné podezření na poškozování životního prostředí,
konkrétně využíváním pozemku p. č. 244/17 jako skládka stavebního odpadu, jako skládka
vyřazených železničních pražců, jako mezisklad různého stavebního materiálu, který může
být i z kategorie odpadů nebezpečných, a dále upozorňují, že větší množství odpadu již je na
pozemku zahrabáno a zaválcováno, místo plotu je použito cca 25 ks železničních pražců, ze
kterých po deštích a při vyšších teplotách vychází zápach atd.,
- Kratinovi informují ČIŽP, že mají od OÚ informaci, že pozemek byl prodán za účelem
uskladnění čistých kontejnerů na tříděný odpad, dále opět informují, že příjezdová cesta
k pozemku p. č. 244/17 je úzká a nezpevněná, vede těsně mezi ploty, že nákladní vozy po ní
jezdí i před 6 hodinou ranní, díky nezpevněnému povrchu je při zhoršeném počasí cesta
nevyužitelná pro nákladní vozy, ale i osobní vozy mají problém, zejména oni mají problém
s invalidním vozíčkem atd., že je na pozemku z orné půdy fyzicky skládka, že hrozí znečištění
spodních vod, nebezpečí kontaminace vody v blízké studni atd.
- že na tomto pozemku má být dle ÚP vysázena ochranná zeleň, což doposud není, aby se
oddělila obytná zóna, dále píší, že pan Jebavý napadl pana Kratinu, který skončil v nemocnici,
- závěrem Kratinovi žádají ČIŽP, jakožto dozorový orgán a garant ochrany životního prostředí,
o nápravu stávajícího stavu, o jejich možnou přítomnost u kontroly, což se v minulosti nestalo,
informován o kontrole byl jen pan Jebavý, a ten před kontrolou vše odvezl a poté opět navozil.
18/ 20. 11. 2018 - Žádost manželů Kratinových na OÚ ohledně spolupráce při založení zeleně
na pozemku p. č. 244/17 pana Jebavého dle platného územního plánu
- v srpnu 2016 při projednávání územního plánu uplatnili námitku, aby pozemky p. č. 244/17
a p. č. 244/18 nebyli v územním plánu zařazeny do plochy VL - plochy výroby a skladování,
lehký průmysl, u p. č. 244/17 jejich námitce vyhověno nebylo, u p. č. 244/18 bylo jejich námitce
vyhověno, dále uvádí, že v ÚP plánu se vymezuje na pozemku p. č. 244/17 pás ochranné
zeleně podél jihozápadní hranice tohoto pozemku, Kratinovi požadují toto s pomocí OÚ zajistit
a uvádí, že dosud nebyl pás zeleně zajištěn,
- již tento dopis posílali v červnu 2018, ale do 20. 11. 2018 jim nebylo odpovězeno od OÚ.
19/ 10. 12. 2018 - Sdělení České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Hradec Králové
- zde ČIŽP sděluje, že 18. 10. 2018 obdržela podnět na možné protiprávní jednání fyzické osoby
oprávněné k podnikání pana Miroslava Jebavého, které mělo spočívat v navážení stavebního
odpadu na pozemek p. č. 244/17, ČIŽP neshledala podnět důvodným,
- dne 5. 11. 2018 provedl ČIŽP inspekční šetření na p. č. 244/17, následně byla zahájena
kontrola p. Jebavého ohledně navážení odpadu s výsledkem, že ČIŽP neshledala porušení
zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, ale byly při kontrole zjištěny další skutečnosti, které ČIŽP
považuje za porušení zákona o odpadech s tím, že s podezřelou osobou panem Jebavým
bude zahájeno přestupkové řízení.

