Dne 25. 1. 2021
URČENO : Zastupitelstvo obce Újezd pod Troskami
VĚC : POŠKOZENÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE v OBCI HRDOŇOVICE
Vážené zastupitelstvo,
podávám tímto oficiální podnět na nápravu opakovaného ničení obecní cesty na pozemku
1096 / 8 k mému domu v Hrdoňovicích č.p. 3.
Dnes jsem navštívil můj dům v Hrdoňovicích č.p.3 a zděsil jsem se ze stavu, v jakém je příjezdová
cesta k domu. Viz. foto v příloze.
Jsou v ní hluboké koleje zřejmě od mnohatunových strojů, které navážely dřevo na pozemek
č. 244 / 17, který minulé zastupitelstvo v prosinci 2015 naprosto nepochopitelně prodalo
p. Jebavému.
Ten prakticky pár metrů před mým domem udělal skládku stavebního i jiného odpadu, který
neustále naváží těžkými náklaďáky přes obecní cestu - pozemek 1096/ 8, což znamená neustálý
hluk a velký prach, který díky těsné blízkosti k cestě jde ROVNOU do domu. Díky této blízkosti
a váze projíždějících strojů může být narušena statika domů stojících těsně vedle cesty.
Navíc je tato komunikace soustavně ničena. V katastru je vedena jako zeleň !, tedy naprosto
nevhodná pro průjezd nákladních aut . P. Jebavý ji již jednou cca před 3 - mi lety zničil a na
základě naší stížnosti zpevnil. Nyní je opět v havarijním stavu.
Žádám Vás o co nejrychlejší! nápravu tohoto stavu, protože se s mým osobním autem vůbec
nemohu dostat k mému domu.
Moje rodina zde žila více než 150 let, moje maminka zde vyrůstala a já bych zde rád též jednou
bydlel, ale za těchto podmínek, bych ani ráno nemohl vozit děti do školy, natož zde žít.
Daleko strašnější je, jak dobře víte, mají uprostřed této komunikace dům Kratinovi č.p. 64,
kteří mají ochrnutou dceru, odkázanou na invalidní vozík.
Pokud chtějí navštívit svůj dům, musí ji na této zničené cestě velmi obtížně dostat ze svého auta
a pak tlačit do domu.
Je mi až trapně za vás, jak jste jim svým hloupým rozhodnutím ztížili jejich již tak těžký život.
Je nejvyšší čas to napravit.
Navrhuji :
co nejrychleji opravit komunikaci, aby nedocházelo k opakovanému zničení okamžitě zakázat
na cestu vjezd vozidlům nad 2 tuny urychleně najít náhradní pozemek na okraji obce pro skládku
p. Jebavého
Děkuji.
R. Bohuňovský
tel. 777 / 608 512
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