Lokalita: Hrdoňovice, obecní pozemek p. č. 1096/8

Pro ZO zpracoval zastupitel Ing. Lhoták V.
Věc: Evidence komunikace v KN k nemovitostem č. p. 3 a 43 (poškozování provozem, zřízení asfaltové komunikace).
25. 01. 2021

č. p. 3
č. p. 43

Informace Ing. Lhotáka pro ZO a jeho návrhy, výzva k řešení v ZO/OÚ:
-

v pátek 22. 1. 2021 mi volal p. Bohuňovský (Hrdoňovice č. p. 3) s informací o rozježděné komunikaci k jeho a Kratinových nemovitosti (č. p. 43) a zaslal mi
fota aktuálního stavu od Kratinových (str. 2), v sobotu jsem se zajel na místo podívat, zjistit stav detailněji a zajistit si vlastní fotodokumentaci (str. 3 + 4),
komunikace na obecním pozemku p. č. 1096/8 byla opět poškozena těžkou technikou, a to navážením dřeva na pozemek p. Jebavého p. č. 244/17,
komunikaci je třeba ze strany OÚ nechat opravit (dát do původního stavu), prověřit její legálnost vůči KN (viz str. 2) a bude-li třeba, legalizovat jí,
v ZO musíme hledat a najít taková opatření, která by zamezila opětovnému poškozování této komunikace, tzn. obecního majetku, proto navrhuji:
a) dopravním značením zamezit vjezd vozidlům nad 3,5 t, b) zřídit zde kvalitní asfaltovou komunikaci (s odpovídajícím podložím, nosností, životností),
c) hledat pro p. Jebavého jiný, vhodnější obecní pozemek, kde by mohl vykonávat svoji činnost, aniž by poškozoval obecní majetek, omezoval občany.
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Aktuální evidence komunikace na KN, způsob využití: zeleň, druh pozemku: ostatní plocha!
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Fota Kratinových před jejich nemovitostí, pátek 22. 1. 2021.

Fota (výběr) Ing. Lhotáka, sobota 23. 1. 2021, ze kterých je patrné, jak těžká technika ničí úzkou komunikaci, která na takovýto provoz není „stavěná“!
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Fota (výběr) Ing. Lhotáka, sobota 23. 1. 2021, pozemku p. Jebavého p. č. 244/17 (dodnes na KN evidovaného jako druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond! Na pozemku je již od roku 2016 místo „obecní zeleně“ pro občany Hrdoňovic… skládka „všeho možného“! Díky fatální chybě minulého
zastupitelstva, které prodalo pozemek p. Jebavému, i když všem v ZO muselo být jasné, jakým způsobem jej bude využívat, jaké komplikace to občanům přinese!

Ze Zápisu 7. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Újezd pod Troskami, ze dne 7. 12. 2015 vyplývá následující:
PRO prodej p. č. 244/17 hlasovalo 6 zastupitelů: starosta: J. Kubišta, předseda finančního výboru: J. Švihel, předseda kontrolního výboru: Ing. R. Steinerová,
předseda kulturního výboru B. Kopecká, předseda výboru pro práci hasičů: J. Vymlátil a zastupitelka V. Lásková (Jebavá). PROTI byla: místostarostka E. Steinerová.
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Pro srovnání, jak vypadala p. č. 244/17 před a po prodeji, jaká navážka tam byla navezena na chráněnou ornou půdu, jak byla již dříve komunikace poničena…!
Satelitní foto z 6. 5. 2015…

… a foto z aktuálního katastru nemovitostí…

… a poničená komunikace od p. Jebavého
před nemovitostí Kratinových č. p. 43 z 2016
(opravená nejspíše na náklady naší obce?!).
Chtěli bychom mít zastupitelé takovou
cestu a provoz u svého domu?! A navíc
hluk od techniky i brzy ráno, prach atd.?!

Fota z 11. 2018 vč. navážky! Jsou i další fota.
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