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Věc: Znečišťování komunikací od techniky společnosti AGROS s. r. o.  
 

- k projednání na 11. zasedání Zastupitelstva obce Újezd pod Troskami dne 16. 12. 2020, 
- uvedeny e-maily aktérů (starosta JŠ, OÚ, AGROS, MěÚ, zastupitel VL), řazeno vzestupně dle data.        

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: vlsl10@seznam.cz 
Komu: starosta@ujezdpodtroskami.cz, agros.libun@seznam.cz  
+ v kopii na Autoservis Franěk + duczynski@mujicin.cz 

Datum: 30. 11. 2020 11:19:51 
Předmět: 2020.11.30 - Podnět VL na řešení znečišťování komunikací od AGROS s.r.o.  
 

Dobrý den pane starosto Šviheli a pane zastupiteli Ing. Krausi,  
 

v příloze posílám několik fotografií komunikace č. III/2821 z dnešního rána. Komunikace je opět znečištěna, 
a to v celém úseku od Semínovy Lhoty až k výjezdu na komunikaci č. I/35 v obci Újezd pod Troskami.  
 

Na znečišťování komunikací zemědělskou technikou od společnosti AGROS s.r.o. jsem již já, ale i mnozí další 
spoluobčané (např. p. Franěk z Autoservis Miloslav Franěk, Semínova Lhota) opakovaně upozorňovali, a to 
jak pana jednatele zmíněné společnosti Ing. Krause, tak i zástupce OÚ Újezd pod Troskami. Žel zatím marně. 
 

Vzhledem k výše uvedenému: 
 

1/ navrhuji, jako zastupitel, panu starostovi bod k projednání "Znečišťování komunikací od společnosti AGROS 
s.r.o.", a to na nejbližším zasedání ZO, 
 

2/ žádám pana zastupitele Ing. Krause (jednatele, spolumajitele AGROS s.r.o.), aby neprodleně zajistil 
vyčištění zmíněné komunikace, a aby ve své společnosti již konečně přijal fungující opatření k zamezení 
znečišťování komunikací u nás. 
 

Jak v reálu probíhá znečišťování komunikací technikou AGROS s.r.o. se můžete podívat např. na níže 
uvedeném videu z 2017, čas 4:40, 5:45 a 6:55 - https://www.youtube.com/watch?v=8OO_WD8vjRE 
 

Jistě se mnou pane starosto a pane zastupiteli budete souhlasit, že mnohaleté a opakované znečišťování 
komunikací od společnosti AGROS s.r.o. není normální stav a akceptovatelné pro občany, OÚ atd. 
 

Informaci o mém podnětu na AGROS s.r.o. a OÚ Újezd pod Troskami posílám v kopii na Autoservis Franěk                      
a na Odbor dopravy Měú Jičín. Na tento odbor se již pro příště občané obrátíme s žádostí o vyčištění  
komunikace, pokud by i nadále docházelo k znečišťování komunikací od společnosti AGROS s.r.o.  
 

Děkuji dopředu na úvod osloveným za pochopení  
a aktivní spolupráci v řešení tohoto podnětu. 
 
Přeji příjemný den. 
   

Ing. Václav Lhoták - zastupitel 
Semínova Lhota 10, vlsl10@seznam.cz, 602 422 475, www.vaclavlhotak.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Josef Kraus <agros.libun@seznam.cz>  
Komu: vlsl10@seznam.cz + napřímo i na Autoservis Franěk + duczynski@mujicin.cz 
Datum: 30. 11. 2020 12:55:17 
Předmět: Re: 2020.11.30 - Podnět VL na řešení znečišťování komunikací od AGROS s.r.o.  
 

Pan Lhoták má zas důvod, aby se zviditelnil. Místo aby řešil svůj domovní odpad, kde vypouští svoje sekrementy do 
veřejného prostoru a naše kravičky musí následně znečištěnou vodu pít. Tímto se všechny těžké kovy dostávají do 
mléka a následně do potravinového řetězce. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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From: starosta@ujezdpodtroskami.cz [mailto:starosta@ujezdpodtroskami.cz]  
Sent: Monday, November 30, 2020 7:42 PM 
To: vlsl10@seznam.cz; agros.libun@seznam.cz 
Cc: obec@ujezdpodtroskami.cz; + místostarosta J. Kubišta a zastupitelé J. Vymlátil, E. Steinerová,                                     
Ing. R. Steinerová + duczynski@mujicin.cz 
Subject: RE: 2020.11.30 - Podnět VL na řešení znečišťování komunikací od AGROS s.r.o. 
 

Dobrý den pane zastupiteli Lhotáku, ahoj všichni ostatní  
 

Znečištění komunikací mi samozřejmě není lhostejné, jen netuším, jak chcete zajistit vždy čisté silnice v okolí 
zemědělského objektu.  
 

Technika musí přejíždět a dle mých informací pan Kraus vždy uvedl komunikace do původního stavu. Nevím, co 
chcete na ZO projednávat, neboť komunikace č. III/2821 není v majetku obce tudíž, nejsme kompetentní 
k vydávání jakýkoliv stanovisek.  
 

Pokud přeci jen trváte na projednání níže uvedené záležitosti, připravte pro všechny zastupitele objektivní 
důvodovou zprávu + návrh řešení a můžeme to společně probrat na pracovní schůzce která se bude konat asi 8.12 
– termín ještě potvrdím. 
 

Přeji všem hezký večer  
 

Jan Švihel 
Újezd pod Troskami 29 
51263 Rovensko pod Troskami 
+420 731 613 044 
starosta@ujezdpodtroskami.cz 
www.ujezdpodtroskami.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Martin Duczynski <duczynski@mujicin.cz 
Komu: starosta@ujezdpodtroskami.cz; vlsl10@seznam.cz; agros.libun@seznam.cz  
+ do kopie obec@ujezdpodtroskami.cz; + místostarosta J. Kubišta a zastupitelé J. Vymlátil, E. Steinerová,                                     
Ing. R. Steinerová 
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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: vlsl10@seznam.cz  
Komu: duczynski@mujicin.cz 
+ do kopie starosta@ujezdpodtroskami.cz; obec@ujezdpodtroskami.cz; agros.libun@seznam.cz + místostarosta 
J. Kubišta a zastupitelé J. Vymlátil, E. Steinerová a Ing. R. Steinerová Datum: 2. 12. 2020 9:47:31 
Předmět: RE: 2020.11.30 - Podnět VL na řešení znečišťování komunikací od AGROS s.r.o.  
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Dobrý den pane Duczynski, ´ 
 

děkuji za Váš profesionální přístup a poskytnuté informace. Napříště se již s důvěrou obrátím na Odbor dopravy 
MěÚ Jičín, bude-li se znečišťování komunikací u nás, od společnosti AGROS s. r. o. opět opakovat (bez řádného 
vyčištění komunikací, bez jejich uvedení do původního stavu, bez průtahů). Využívám poměrně často Vámi 
doporučený portál www.zakonyprolidi.cz. 
 

Mám několik poznámek: 
- občané víme, kdo u nás dlouhodobě a opakovaně znečišťuje komunikace (i místní), většinou bez jejich čištění, 
- víme také, kolikrát již jsme bláto atd. z komunikací u nás odvezli na svých vozidlech, "vyčistili" tak komunikaci,  
- je řada řešení, jak zajistit čisté komunikace, "jen" je třeba, aby je AGROS s. r. o. realizoval a striktně dodržoval,  
- pan starosta má znát i tuto letitou problematiku v naší obci, zejména je-li mnohaletým zastupitelem obce, 
- pan starosta má hájit zájmy občanů obce "padni komu padni", ne "krýt spolustraníka/y" z kandidátky. 
 

Věřím, že čisté a opravené komunikace je náš společný cíl. 
 

Ať se Vám daří a buďte zdráv! 
 
Ing. Václav Lhoták - zastupitel 
Semínova Lhota 10  
vlsl10@seznam.cz, 602 422 475  
www.vaclavlhotak.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Od: Romana Steinerová <           > 
Komu: vlsl10@seznam.cz 
+ do kopie starosta@ujezdpodtroskami.cz; obec@ujezdpodtroskami.cz; agros.libun@seznam.cz  
+ místostarosta J. Kubišta a zastupitelé J. Vymlátil, E. Steinerová 
Datum: 2. 12. 2020 10:13:22 
Předmět: RE: 2020.11.30 - Podnět VL na řešení znečišťování komunikací od AGROS s.r.o. 
 

Dobrý den pane Lhoták, 
nevím, jestli jste četl správně odpověď pana Duczynského, ale při opakovaném znečištění silnice máte 
kontaktovat vlastníka komunikace, nikoli odbor dopravy v Jičíně: 
 

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. 
 

Pěkný den... 
mjr. Ing. Romana Steinerová 
Vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: vlsl10@seznam.cz 
Komu: Romana Steinerová + do kopie starosta@ujezdpodtroskami.cz; obec@ujezdpodtroskami.cz; 
agros.libun@seznam.cz + místostarosta J. Kubišta a zastupitelé J. Vymlátil, E. Steinerová 
Datum: 2. 12. 2020 10:45:34 
Předmět: RE: 2020.11.30 - Podnět VL na řešení znečišťování komunikací od AGROS s.r.o. 
 

Dobrý den paní Steinerová,  
 

vybral jsem si s důvěrou druhou od pana inženýra z MěÚ nabízených možností. Tuším, že je vícero možností a lze 
to příp. řešit i "výše", pokud by tyto selhaly a AGROS s. r. o. by si napříště opět neplnil řádně v tomto své povinnosti. 
Předpokládám, že si o tom "popovídáme" na PPZO i na ZZO a jistě s tím již není a nebude třeba doufejme pana 
inženýra z MěÚ zdržovat.  
 

Pevně doufám..., že Ing. Kraus udělá příslušná opatření, dojde k trvalé nápravě a nebudeme se již muset zabývat 
těmito "zbytnými" záležitostmi...  
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Máme mnoho jiných dalších důležitých věcí v ZO k řešení. Máme jistě každý řadu příjemnějších aktivit..., než v 
pracovní době či ve svém volném čase sepisovat, posílat, urgovat... = věřte, že mě toto vůbec, ale vůbec netěší..., 
ale mlčeti a nekonati nemohu, když jde o správnou věc!  Děkuji za reakci, ať se daří i Vám, VL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: vlsl10@seznam.cz 
Komu: agros.libun@seznam.cz + do kopie starosta@ujezdpodtroskami.cz; obec@ujezdpodtroskami.cz; 

duczynski@mujicin.cz + na Autoservis Franěk 
Datum: 2. 12. 2020 12:12:19 
Předmět: Re: 2020.11.30 - Podnět VL na řešení znečišťování komunikací od AGROS s.r.o., nařčení zastupitele JK, 
že zastupitel VL vypouští těžké kovy  
 

Dobrý den pane zastupiteli Krausi,  
 

děkuji za Vaši reakci, i když netuším, jak cituji: "...sekrementy do veřejného prostoru...", konec citace, souvisí                            
s mými podněty ve věci znečišťování komunikací u nás zemědělskou technikou společnosti AGROS s. r. o.? Děkuji 
současně i za další závažné a podnětné informace ve Vaší reakci, i když je nepodepsána. Proč? Pokud jste to nepsal 
Vy, požádám, informujte mě, kdo jí z Vašeho e-mailu napsal, děkuji. 
 

Musím velmi důrazně odmítnout Vaše nařčení, že údajně vypouštím nějaké "těžké kovy"! Tato skutečnost se 
nezakládá na pravdě, je to lež! 
 

Tímto Vás žádám, abyste mě své tvrzení o "těžkých kovech" prokázal! A pokud tak neučiníte, tak Vás tímto 
vyzývám, abyste své, tuším ničím nepodložené nařčení odvolal a omluvil se mi! Bez průtahů a stejnou formou, 
jakou jste mě "veřejně" obvinil, tzn. e-mailem na stejné kontakty.  
 

Mám několik poznámek: 
- své podezření můžete zaslat k prověření na Odbor životního prostředí MěÚ Jičín, jemuž to věcně přísluší řešit, 
- své podezření ohledně mého vypouštění "těžkých kovů" atd., jste poslal, asi omylem, na Odbor dopravy MěÚ, 
- víme zastupitelé i občané, jak již několik volebních období "řeší" náš OÚ absenci splaškové kanalizace v obci, 
- odpadní vody ze své nemovitosti řeším stejně jako většina občanů v naší obci, včetně nemovitostí obecních, 
- jako asi většina občanů řadu let netrpělivě čekám na správné, trvalé řešení vypouštění odpadních vod v obci, 
- má nemovitost je fyzicky připravena k napojení na kanalizaci (stávající septik pak k záchytu dešťové vody). 
 

Věřím, že správné vypouštění odpadních vod z nemovitostí v naší obci je náš společný cíl. 
 

Ať se Vám daří a buďte zdráv! 
 

Ing. Václav Lhoták - zastupitel 
Semínova Lhota 10, vlsl10@seznam.cz, 602 422 475, www.vaclavlhotak.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: vlsl10@seznam.cz 
Komu: místostarosta J. Kubišta a zastupitelé J. Vymlátil, E. Steinerová a Ing. R. Steinerová  
+ do kopie starosta@ujezdpodtroskami.cz; agros.libun@seznam.cz  
Datum: 2. 12. 2020 12:21:25 
Předmět: Fwd: Re: 2020.11.30 - Podnět VL na řešení znečišťování komunikací od AGROS s.r.o., nařčení 
zastupitele JK, že zastupitel VL vypouští těžké kovy  
 

Dobrý den, info i ostatním zastupitelům ohledně obvinění od zastupitele Ing. Krause, zaslané od něho i na MěÚ 
Jičín, Odbor dopravy..., že zastupitel Ing. Lhoták vypouští "těžké kovy" atd. Na toto lživé obvinění jsem nemohl 
nereagovat..., vědom si souvislých skutečností..., které se již dějí, či budou díti nebo by se měly díti, hezký den VL. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: vlsl10@seznam.cz 

Komu: starosta@ujezdpodtroskami.cz, obec@ujezdpodtroskami.cz, agros.libun@seznam.cz + místostarosta                
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J. Kubišta a zastupitelé J. Vymlátil, E. Steinerová a Ing. R. Steinerová  
Datum: 8. 12. 2020 13:59:01 
Předmět: Návrh rozpočtu obce 2021, návrh opravy zbrojnice v SL - II. část, znečišťování komunikací od AGROS na 
program ZZO 
 

Zdravím všechny zastupitele,  
 

z www obce jsem se dozvěděl, že již máme návrh rozpočtu obce na rok 2021. Žel ani letos, neproběhlo žádné PPZO 
nás všech zastupitelů před zveřejněním návrhu rozpočtu obce (nejdůležitějším to dokumentu ZO / OÚ), kde 
bychom jednotlivé položky rozpočtu společně probrali, připomínkovali..., a proto se ptám: 
 

- počítáme v návrhu rozpočtu pro rok 2021 ve výdajích i s avizovaným dokončením oprav zbrojnice - II. část v SL? 
- tušíme, že opět i v roce 2021 nebudou nějaké plánované akce OÚ realizovány, tzn. bude na opravu zbrojnice SL? 
 

Pokud nepočítáme a netušíme..., tak navrhuji ZO / OÚ zvýšení výdajů v rozpočtu pro rok 2021 o 100 000,- Kč                             
(v případě zbylých oprav zbrojnice ze strany dodavatelské firmy) nebo o 60 000,- Kč (v případě oprav v "akci Z" ze 
strany občanů, jako tomu bylo při opravách zbrojnice - I. část).  
 

Na dnešním PPZO budu mít na pana starostu / předsedu FV dotazy k řadě položek navrhovaného rozpočtu, 
zejména na výdajové straně. Na příštím ZZO předpokládám, že bude mít pan starosta / předseda FV pro občany 
připravené info k jednotlivým položkám rozpočtu, děkuji.  
 

Na dnešním PPZO probereme i můj návrh z 30. 11. k zařazení bodu "Znečišťování komunikací od společnosti AGROS 
s. r. o." na nejbližší ZZO. 
 

V příloze posílám návrh na zbylé opravy zbrojnice v SL - II. část (donesu Vám to všem vytištěné na dnešní PPZO                      
k nastudování). Pro připomenutí v příloze najdete i rekapitulaci oprav zbrojnice v SL - I. část z roku 2016 - 2017, 
utíká nám všem drahocenný čas, nejen v ZO... 
 

Přeji hezký den všem a brzy na viděnou, VL. 
 

Ing. Václav Lhoták - zastupitel 
Semínova Lhota 10, vlsl10@seznam.cz, 602 422 475, www.vaclavlhotak.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: vlsl10@seznam.cz 
Komu: starosta@ujezdpodtroskami.cz, obec@ujezdpodtroskami.cz, + místostarosta J. Kubišta a zastupitelé J. 
Vymlátil, E. Steinerová a Ing. R. Steinerová  
Datum: 9. 12. 2020 12:44:41 
Předmět: Materiál pro 11. zasedání ZO Újezd pod Troskami, které se bude konat 16. 12. 2020   
 
Zdravím všechny zastupitele,  
v příloze posílám na včerejší schůzce ZO prezentovaný materiál pro 11. zasedání našeho ZO, které se bude konat 
16. 12. 2020  
 

Důvodová zpráva pro řešení opakovaného a dlouhodobého znečišťování našich místních, ale i krajských 
komunikací od společnosti AGROS s. r. o. byla pro ZO zpracována na základě požadavku pana starosty obce. Její 
zpracování vyplývá i z přijatého Jednacího řádu našeho ZO Újezd pod Troskami. 
 

Je to má první "důvodová zpráva" pro ZO, ale i tak doufejme,  
že splní svůj účel. Příští bude jistě věcně i formou lepší. 
 

Věřím, že čisté komunikace v naší obci a jejím okolí, 
jsou našim společným cílem, tzn. i v zájmu Ing. Krause. 
 

Děkuji dopředu za podporu 
a přeji hezký den všem. 
 

Ing. Václav Lhoták - zastupitel 
Semínova Lhota 10 
vlsl10@seznam.cz, 602 422 475, www.vaclavlhotak.cz 
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