Materiál pro zastupitele na 18. zasedání Zastupitelstva obce Újezd pod Troskami.
Název: Návrh zastupitele na zařazení bodu s názvem "Odrazové zrcadlo na komunikaci č. III/2821, Újezd pod
Troskami směr Semínova Lhota - Vyrozumění Policie ČR“, k projednání na 18. zasedání ZO Újezd pod
Troskami.
Návrh na dodatečné zařazení bodu na Program 18. zasedání ZO zaslal zastupitel Ing. V. Lhoták dne 24. 6. 2022 na
e-mail adresy OÚ v Újezdě pod Troskami a pana starosty obce J. Švihela, v kopii e-mailu i na ostatní zastupitele obce.
Jedná se o reakci zastupitele Ing. Lhotáka na velmi důležité Vyrozumění od Policie ČR z 21. 6. 2022, které mu bylo
doručeno dne 22. 6. 2022 (tzn. již po zveřejnění Pozvánky na 18. zasedání ZO) do jeho soukromé datové schránky.
Obsah: 1/ Návrh usnesení
2/ Důvodová zpráva

1/ Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo obce konstatuje, že OÚ pochybil, když odrazové zrcadlo na komunikaci č. III/2821 nechal instalovat
v rozporu s Technickou zprávou, kterou v roce 2018 pro OÚ zpracoval Projektservis Jičín s.r.o. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce ke sjednání nápravy tak, jak jej k tomu vyzvala Policie ČR - DI Jičín (po Podnětu Ing. Lhotáka).
2/ Důvodová zpráva:
Přemístění odrazového zrcadla do místa dle Technické zprávy (aby nebylo ve stávajícím, od OÚ špatném, umístění
silničnímu provozu nebezpečné, a aby správně plnilo svoji funkci) jsem na zasedáních ZO i při poradách zastupitelů
urgoval bohužel marně na OÚ i na ostatních zastupitelích mnohokrát (cca 3 roky), naposledy na pracovní poradě
zastupitelů 7. 6. 2022. Současně jsem OÚ i ZO opakovaně dopředu upozorňoval, že nechám umístění zrcadla svým
Podnětem prošetřit Policii ČR, tak se 9. 6. 2022 stalo. Policie ČR shledala 21. 6. 2022 můj Podnět jako odůvodněný,
s informací, že vyzvala Obecní Úřad Újezd pod Troskami ke sjednání nápravy.
Rekapitulace „Akce odrazové zrcadlo na silnici III/2821“, ve které je velmi stručně popsáno jednání minulého OÚ
(za starosty J. Kubišty) i stávajícího OÚ (za starosty J. Švihela) i jednání občana a zastupitele Ing. V. Lhotáka ve věci.
01. 22. 06. 2016 jsem jako občan podal Podnět (9. zasedání ZO, starosta obce J. Kubišta) na instalaci odrazového
zrcadla v nebezpečné zatáčce komunikace č. III/2821, s řadou i vážnějších dopravních nehod v minulosti,
02. následně jsem jako občan, opakovaně starostu J. Kubištu urgoval o zrcadlo na několika zasedáních minulého ZO,
03. 26. 06. 2018 na 22. zasedání minulého ZO, jsme se od OÚ opět občané dozvěděli, že přerostlé křoví, opakovaně
urgované mnou i dalšími občany, kolem komunikace č. III/2821 (od R/35 až po výjezd k lesu směr „Palda“, včetně
té zatáčky, kde mělo být zrcadlo) nelze ze strany minulého OÚ/ZO „řešit“(?!), proto jsem 18. 07. 2018 podal na
minulý OÚ Podnět k řešení podepsaný dalšími občany Semínovy Lhoty s tím, aby byl náš požadavek přetlumočen
panem starostou J. Kubištou na US KHK - Jičín, od nich byl prořez profesionálně a rychle zajištěn 14. - 15. 8. 2018,
04. v průběhu srpna až října 2018 získal Projektservis Jičín s.r.o. (jehož zažádal OÚ o zajištění potřebných povolení,
stanovisek, Technické zprávy atd.) příslušné dokumenty od Policie ČR - DI Jičín a od MěÚ Jičín - odbor dopravy,
ČTI a. s., ČEZ Distribuce a. s. + Telco Pro Services a. s., Grid Services - Gas Net s. r. o. a od SS KHK - Jičín (OÚ žel
nevyužil SS KHK nabídky na instalaci zrcadla - bylo by jistě dříve a byl by dodán správný typ na správné místo…),
05. následně jsem, již jako opoziční zastupitel, opakovaně OÚ/nového pana starostu J. Švihela i pana místostarostu
Kubištu urgoval o instalaci zrcadla na zasedáních ZO i na pracovních poradách ZO s tím, že pan starosta J. Švihel
nechal tuto akci v plné kompetenci místostarosty J. Kubišty (neudělal pan starosta nic, aby se napravila chyba…),
06. 1. 8. 2019 bylo „konečně“ po 3 letech od mého Podnětu zrcadlo od p. Tvardoše místostarostou J. Kubištou
„osobně“ (?!) převzato a od OÚ i zaplaceno, a to i když byl namontován jiný typ zrcadla na jiné místo v rozporu
s Technickou zprávou, v rozporu s odsouhlasením od Policie ČR - DI Jičín, od MěÚ Jičín - odboru dopravy atd.,
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07. 19. 09. 2019 jsem se na 5. zasedání ZO informoval na průběh realizace zrcadla a vyžádal si na panu starostovi
J. Švihelovi dokumentaci, na základě ní mi bylo potvrzeno dodání jiného typu zrcadla (obdélníkové 0,7 x 0,9 m
s plochou 0,63 m2 místo kulatého průměr 1,2 m s plochou 1,13 m2, tzn. s cca 2x větší plochou…), navíc bylo
zrcadlo umístěno cca o 17 m jinde (v rozporu s Technickou zprávou, tzn. není 100 % funkční) a navíc cca 1 m
od krajnice místo 2 m), na 5. zasedání ZO jsem se dozvěděl, že bylo zrcadlo od OÚ zaplaceno před převzetím!,
08. v ZO/OÚ jsem urgoval výměnu zrcadla dle Technické zprávy (což se stalo) i jeho přemístění (což se žel nestalo,
i přes mé opakované urgence OÚ/J. Kubišty), proto jsem dne 16. 12. 2020 na 11. zasedání ZO podal na náš OÚ
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, abych se dozvěděl více o realizaci atd.,
09. vzhledem k „podivným“ odpovědím (dokument OÚ Č. j. UpTr/276/2020 z 4. 1. 2021) místostarosty J. Kubišty
na moji Žádost… jsem podal 3. 2. 2021 Stížnost (opět dle zákona č. 106/1999 Sb.), abych si vyjasnil „podivné…,
například to, kdo je onen „neznámý sponzor“ (?!), jenž daroval naši obci/OÚ správné kulaté zrcadlo DZ-1200,
10. v odpovědi OÚ (dokument OÚ Č. j. UpTr/39/2021 z 10. 2. 2021) na moji Stížnost jsem se od místostarosty obce
J. Kubišty dozvěděl, že „neznámým sponzorem“ je sám pan Kubišta (?!), že Technická zpráva je „NÁVRH“ (?!)
a že pan místostarosta J. Kubišta s panem Tvardošem řeší přemístění zrcadla dle TZ, což se žel neuskutečnilo…,
11. dne 4. 3. 2021 údajně - dle tvrzení pana místostarosty J. Kubišty - proběhlo na místě instalovaného zrcadla místní
šetření (Akce: Újezd pod Troskami - odrazové zrcadlo na sil. III/2821 - zak. č. 914/01, Věc: Posouzení umístění
zrcadla) našeho OÚ a zástupce Projektservis Jičín s.r.o.. (autora výchozí Technické zprávy z roku 2018) ze kterého
existuje dokument, který má OÚ, celé ZO včetně mě k dispozici a ve kterém jeho autor Ing. V. Janda píše, cituji:
“Umístění zrcadla bylo upřesněno tak, aby rozhledy z obou stran byly co nejlepší i s ohledem na odstranění
porostu, který byl uvnitř směrového oblouku v rozhledovém poli.“ a jinde „Současný stav dle místního šetření
provedeného dne 4. 3. 2021 je plně vyhovující.“, konec citace - s těmito závěry, jako jediný ze ZO, nesouhlasím!,
12. na 12. zasedání Zastupitelstva obce Újezd pod Troskami (28. dubna 2021) jsem opět na OÚ urgoval přemístění
zrcadla do správného místa dle Technické zprávy…, pan místostarosta J. Kubišta mi (zastupiteli obce) na zasedání
ZO odmítl sdělit, kdo byl za OÚ a za Projektservis Jičín s.r.o. účastníkem údajného místního šetření 4. 3. 2021
a dále uvedl, že z onoho místního šetření existuje „Zápis“, který ovšem náš OÚ nemá (?!), pan starosta J. Švihel
nevěděl na 12. zasedání ZO nic o existenci Zápisu z místního šetření (a na pozdější můj opakovaný požadavek
o onen Zápis, na pracovní poradě ZO, mě pan starosta J. Švihel informoval, že Zápis z místního šetření OÚ stále
nemá, že je „někde v Jičíně“, ať si jej zajistím sám), považuji absenci Zápisu za „zvláštní praxi“, nekompetentnost
OÚ a mám pochybnosti, zda Zápis vůbec existuje, když jej OÚ nemá, nechce sdělit účastníky místního šetření…,
13. na řadě dalších zasedáních ZO Újezd pod Troskami (většinou v Diskusi) i na poradách zastupitelů jsem opakovaně
marně požadoval přesunutí zrcadla dle Technické zprávy (OÚ nekonal a nikdo z 6 zastupitelů mě nepodpořil…!),
14. na pracovní poradě ZO dne 7. 6. 2022 jsem opět bohužel marně urgoval OÚ (všech 6 „koaličních“ zastupitelů)
a informoval jsem je, že vzhledem k pro mě nepochopitelnému (ne)jednání OÚ/6ti zastupitelů nechám stávající
umístění odrazového zrcadla prošetřit Policii ČR, jak jsem již dopředu OÚ/ZO upozorňoval na zasedání ZO atd.
15. dne 9. 6. 2022 jsem si na OÚ, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vyžádal kopii
Zápisu z místního šetření (viz bod 11+12) a doklady k daru zrcadla DZ-1200 obci od J. Kubišty (viz body 9+10),
24. 6. 2022 mi OÚ odpověděl, že Zápis z místního šetření OÚ nemá a žádné doklady k daru zrcadla neexistují!,
16. dne 9. 6. 2022 jsem na Policii ČR poslal dokument s názvem „Podnět na prošetření umístění odrazového zrcadla
na silnici III. třídy číslo 2821), vč. Technické zprávy, stanovisek Policie ČR, MěÚ Jičín - odbor dopravy atd. z 2018,
22. 6. 2022 mi Policie ČR poslala Vyrozumění, ve kterém se píše, že můj Podnět byl shledán jako odůvodněný
a že Policie ČR vyzvala náš OÚ Újezd pod Troskami ke sjednání nápravy.
Z výše uvedené rekapitalizace, asi nejen mě - občana naší obce, napadají mnohé „nepěkné“ otázky, například:
- proč trvá minulému a stávajícímu OÚ instalace 1 ks dopravního zrcadla (triviální akce) od roku 2016 doteď?
- proč OÚ v srpnu 2019 instaloval zrcadlo v rozporu s Technikou zprávou, stanovisky Policie ČR, MěÚ… atd.?
- proč za skoro 3 roky pan starosta J. Švihel, pan místostarosta J. Kubišta a zastupitelé J. Vymlátil, Ing. J. Kraus,
E. Steinerová a Ing. R. Steinerová neviděli či nepochopili, že zrcadlo instalované cca 17 m od místa určeného
Technickou zprávou neplní správně svoji funkci, že je díky nim nebezpečné silničnímu provozu a občanům!,
- proč nechce náš OÚ dodnes sdělit účastníky místního šetření 4. 3. 2021…?, proč OÚ nemá Zápis z místního
šetření, když byl jeho účastníkem…?, proč neexistují na OÚ žádné doklady k daru zrcadla J. Kubišty obci…?,
- co si máme občané myslet o jmenovaných zastupitelích, když obhajují neobhajitelné, evidentně špatné 6:1!
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Fotodokumentace k zrcadlu na komunikaci č. III/2821 (sice starší fota, ale bohužel i dnes aktuálně platná):

Správné místo
instalace zrcadla
dle Tech. zprávy.
Zrcadlo je fyzicky
natočené takřka
podélně se silnicí
a neplní 100 %
svoji funkci.

Obdélníkové zrcadlo
70 x 90 cm, prvně OÚ
dodané, foto z 13. 9. 2019.

Kulaté zrcadlo průměr
120 cm, dodané OU po VL
urgencích, foto z 29. 1. 2020

Špatné umístění zrcadla, cca 17 m od vrcholu
oblouku zatáčky a cca 1 m od krajnice silnice
místo minimálně 2 m jak je v Technické zprávě.

Zde by mělo být zrcadlo instalováno podle Technické zprávy, tzn. do vrcholu oblouku zatáčky.
Zde je dopravní zrcadlo špatně umístěno od OÚ Újezd pod Troskami (za zatáčkou od SL).
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Foto z 31. 01. 2021, ze směru od Semínovy Lhoty do Újezdu pod Troskami
-

zrcadlo není vidět z místa mostku dle náčrtu z Technické zprávy předcházející stránky,
je až „za zatáčkou“, posunuto cca 17 m od vrcholu oblouku směrem k Újezdu pod Troskami,
správné umístění zrcadla dle Technické zprávy je cca jak stojím (viz napravo zvětšený detail).

Foto z 31. 01. 2021, ze směru od Újezdu pod Troskami do Semínovy Lhoty
-

zrcadlo posunuté cca 17 m od správného místa je skoro horizontálně s komunikací č. III/2821,
správné umístění dle Technické zprávy je cca jak stojím (viz napravo zvětšený detail).
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Zhodnocení dosavadního stavu a rozbor příčin nedostatků:
Odrazové zrcadlo na komunikaci č. III/2821 nechal v srpnu 2019 namontovat OÚ Újezd pod Troskami v rozporu
s Technickou zprávou Projektservis Jičín s.r.o., stanovisky Policie ČR, MěÚ Jičín atd. Řidiči díky našemu OÚ již skoro
3 roky nevidí dostatečně včas na odrazové zrcadlo (ve směru jízdy od Semínovy Lhoty) a musí se i velmi soustředit,
aby něco viděli v skoro horizontálně s krajnicí umístěném zrcadle (ve směru jízdy od Újezdu pod Troskami), což
v obou případech zvyšuje riziko střetu s protijedoucím vozidlem atd. Zrcadlo nemůže při aktuálně špatném umístění
správně plnit svoji funkci a je díky nekompetentnímu jednání našeho OÚ nebezpečně pro silniční provoz - občany.

Odůvodnění návrhu a opatření a jejich ekonomický důsledek:
K přemístění odrazového zrcadla na komunikaci č. III/2821 do správného místa dle Technické zprávy bohužel marně
vyzývám náš OÚ jako zastupitel již skoro 3 roky. Vzhledem k řádnému nejednání našeho OÚ jsem na Policii ČR poslal
Podnět na prošetření umístění odrazového zrcadla na silnici III. třídy číslo 2821. Policie ČR vyhodnotila můj Podnět
jako odůvodněný a poslala mi k tomu vyrozumění s tím, že vyzvala náš OÚ Újezd pod Troskami ke sjednání nápravy.
Vzhledem k těmto skutečnostem navrhuji tento bod k zařazení na Program 18. zasedání ZO včetně návrhu Usnesení
ZO k tomuto bodu, k projednání Návrhu v ZO, včetně projednání zbytečných vícenákladů OÚ (ekonomický důsledek)
s přemístěním zrcadla dle Technické zprávy a s dřívější výměnou zrcadel, rizik pro občany, řidiče atd.

Návrh předkládá a zpracoval:

Ing. Václav Lhoták - zastupitel obce
Semínova Lhota 10, 512 63 Újezd pod Troskami
602 422 475, vlsl10@seznam.cz

V Semínově Lhotě dne 24. 6. 2022.
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