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Materiál pro zastupitele na 11. zasedání Zastupitelstva obce Újezd pod Troskami.             

 

 

Věc:  Návrh zastupitele na zařazení bodu "Znečišťování komunikací od společnosti AGROS s. r. o.“, 

k projednání na 11. zasedání ZO, které se bude konat 16. 12. 2020, včetně Návrhu usnesení. 

 

Obsah:  Návrh usnesení 

   Důvodová zpráva 

   Fotodokumentace  

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce žádá zastupitele Ing. Krause, aby ve své společnosti 
AGROS s. r. o. přijal a dodržoval potřebná opatření k zamezení znečišťování 
místních komunikací v Obci Újezd pod Troskami (všech jejich 4 částech). 

 

Důvodová zpráva:  
 

Zastupitel obce Ing. Václav Lhoták navrhuje zastupitelstvu obce na zasedání projednat níže uvedené: 
 

1/ společnost AGROS s. r. o.“ opakovaně a dlouhodobě znečišťuje místní (Semínova Lhota, část obce) 
    i krajské komunikace (č. II/2821), což se obecně ví, a OÚ jistě eviduje řadu stížností od občanů obce, 
 

2/ děje se tak proto, poněvadž společnost AGROS s. r. o. nedodržuje základní opatření proti znečištění 
    komunikací jejich zemědělskou technikou (technika není očištěna od bláta atd. před výjezdem z polí  
    a od kravína na komunikaci…, bláto, siláž, močůvka atd. nebývá většinou (doložitelně) bez průtahů  
    (respektive vůbec) znečišťovatelem odstraňována, a to z obou typů komunikací (místní i krajské), 
 

3/ níže uvedené stanovisko Odboru dopravy MěÚ Jičín, které na základě jiného Podnětu předkladatele    
    obdržel předkladatel, starosta obce i znečišťovatel AGROS s. r. o. (viz níže uvedené email kontakty)  
    se týká znečišťování komunikací obecně, tzn. jak komunikací v majetku obce, tak i v majetku KÚ. 
 
 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Martin Duczynski <duczynski@mujicin.cz> 

Komu: starosta@ujezdpodtroskami.cz, vlsl10@seznam.cz, agros.libun@seznam.cz 

Datum: 1. 12. 2020 11:53:24 

Předmět: RE: 2020.11.30 - Podnět VL na řešení znečišťování komunikací od AGROS s.r.o. 

 

Dobrý den, 

znečištění silnic je řešeno zákonem č. 13/1997 Sb., konkrétně v § 19 odst. 2 je toto zakázáno a v § 28 
je mj. uvedeno, že znečištění způsobující závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti musí ten, kdo to 
způsobil, ho bez průtahů odstranit a uvést pozemní komunikaci do původního stavu (+ alespoň 
provizorně označit). Nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi náklady s tím spojené. Případná 
porušení zákona jsou zmíněna v ust. § 42a a 42b.  (např. odst. 1 písm. g). V praxi doporučujeme 
v případě problémů kontaktovat přímo vlastníka silnice, kterého zastupuje Správa silnic 
Královéhradeckého kraje – např. středisko Jičín 493 532 250, resp. náš odbor dopravy – tel. č. 
493 545 400, 493 545 419. Uvedený zákon lze mj. podobně jako ostatní zákony nalézt 
na www.zakonyprolidi.cz .   

  
S pozdravem, 
Ing. Martin Duczynski – ved. odboru dopravy MěÚ Jičín 
 
 
4/ zastupitelstvo obce, zejména zástupci OÚ, což je pan starosta a pan místostarosta, by měli znát místní  
    situaci v obci (i tuto problematiku, na kterou si občané často stěžují OÚ) a hájit zájmy občanů obce,  
 

http://www.zakonyprolidi.cz/
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5/ znečišťování komunikací má přímý ekonomický dopad na občany, kteří si musí za své soukromé  
    finanční prostředky nebo ve svém čase umývat svá znečištěná vozidla (jelikož jsou často nuceni  
    jezdit po od techniky společnosti AGROS znečištěných komunikacích), bude to mít i negativní vliv  
    na rozpočet společnosti znečišťovatele, pokud budou občané dávat Podněty na OÚ, respektive KÚ 
    s požadavkem vyčištění místních, resp. krajských komunikací, našemu OÚ vzroste administrativa,    
 

6/ jednatelem a spolumajitelem společnosti AGROS s. r. o., která je znečišťovatelem komunikací v naší  
    obci i v blízkosti obce, je Ing. Kraus, který je i zastupitelem obce, opakované neřešení znečišťování  
    komunikací z jeho strany jistě má i neblahý vliv na veřejné mínění občanů o našem ZO, zejména pak  
    na pány starostu a místostarostu, pokud by oni dva kompetentně nekonali v zájmu řešení a občanů, 
 

Cílem opatření, které by měla přijmout na základě Návrhu usnesení ZO uvedená společnost je zamezení 
dalšího znečišťování komunikací jak v majetku naší obce, tak i v majetku KÚ (v blízkosti naší obce).  
 
 
Fotodokumentace:  

 

Místní komunikace 

Semínova Lhota, 

dne 9. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Krajská komunikace 

                      č. II/2821, příjezd do 

           Semínovy Lhoty, 

                                                                                                                                    dne 30. 11. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Další starší fotografie znečištěné komunikace předkladatel ukáže ZO a občanům na zasedání. 

 

Předkládá a zpracoval:   Ing. Václav Lhoták - zastupitel obce 

Semínova Lhota 10, 512 63 Rovensko pod Troskami  

602 422 475, vlsl10@seznam.cz, www.vaclavlhotak.cz 
 

V Semínově Lhotě dne 9. 12. 2020. 


