OBEC HOVORČOVICE
Váš dopis:

Naše značka:
OUH-0482/2021

Vyřizuje/linka:
p. Budín

Dne:
16.3.2021

Sdělení informací k žádosti čj. TH_27_2021/Ozn. ze dne 10.2.2021, podané v souladu s § 13
odst.1 zák. 106/1999 Sb.
Vážený pane
níže Vám zasíláme požadované informace k Vámi podané žádosti čj. TH_27_2021/Ozn., ze
dne 10.2.2021, podané v souladu s § 13 odst.1 zák. 106/1999 Sb.. Naši odpověď jsme si
opět dovolili koncipovat tak, že nejdříve citujeme Váš jednotlivý bod žádosti a k němu je pak
připojena naše odpověď. V tomto případě jsme si dovolilli citovat celý váš dopis a reagovat
na vše v něm uvedené.
ad1/ Jakým způsobem obecní úřad v Hovorčovicích zajišťuje úklid místních komunikací v
zimním období, kdy je pokrývá souvislá vrstva sněhu či náledí, či obojí spojené ?
Odpověď obce:
Obec provádí zimní údržbu v souladu s vyhl. 104/1997 Sb. (kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích) podle pořadí důležitosti se zmírňují závady vznikající
povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Zimní údržba je pak vykonávána
v pořadí určeném v § 42 této vyhlášky.
ad2/ Kdo úklid místních komunikací provádí, a čím, jakou techniku pro to používá a jaké
další technické či jiné prostředky?
Odpověď obce:
Úklid provádí obec vlastní technikou (ručně, pluhování traktůrkem s radlicí, rozvoz materiálu
je prováděn dvěma vozidly tipu multikára) a v případě většího množství sněhu má zajištěno
smluvně pluhování větší radlicí za traktorem.
ad3/ Které místní komunikace mají být udržované a které naopak OÚ Hovorčovice
neudržuje, protože nespadají do jeho správy ?
Odpověď obce:
Obec Hovorčovice neudržuje komunikace III/2438 a III/2442, které vedou po katastru obce a
které jsou ve správě KSUS Středočeského kraje. Ostatní komunikace jsou ve správě obce,
kdy u některých je údržba stížena tím, že nejsou v majetku obce. Při určování pořadí údržby
komunikací obec přistupuje dle § 42 vyhlášky 104/1997 Sb..
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ad4/ Jaká výše finančních prostředků místních komunikací byla na zimní úklid vynaložena v
roce 2020 a jaká v roce 2021 za měsíc leden ? A jaké stroje a nářadí pro údržbu komunikací
byly obcí nakoupeny, kde a kým, a na jakém základě, kolik za pořízení obec vynaložila a zda
byly vynaloženy maximálně hospodárně prostředky na jejich údržbu, kdo údržbu strojů,
nářadí a techniky zajišťuje a jaká je tomuto subjektu poskytována finanční úměra za údržbu
a jak často ?
Odpověď obce:
V roce 2020 vynaložila obec za posypovou sůl 4.365,-Kč a úklid sněhu od externího
dodavatele vyšel na 21.296,-Kč. V letošním roce byla nakoupena posypová sůl za 22.243,Kč a za úklid sněhu od externího dodavatele bylo doposud vyfakturováno 18.150,-Kč. K
tomu je třeba připočítat drcené kamenivo, které je nakupováno nejen na posyp, ale i na
dočasné opravy komunikací. Dále je třeba započítat i mzdové náklady na pracovníky údržby
obce, kteří jsou na tuto činnost přiděleni.
Pro údržbu komunikací obce jsou užívány dvě multikáry a běžné pracovní nářadí. Nová
multikára M31, rok výroby a pořízení 2015, byla pořízena z dotace za cenu 3 314 190,- Kč,
údržbu provádí, Auto SAS s.r.o., provozovna Rychnovská 577, 517 01 Solnice. Stará
multikára M 2510, rok pořízení 2009 (rok výroby nezjištěn), cena 65 000,- Kč, údržbu provádí
fa. Petr Štěrba - ABA servis, K Lesu 111, 25069 Klíčany. Údržbu strojů a nářadí přednostně
zajišťujeme vlastními silami, v případě, že se jedná o odborné opravy, ty jsou pak na základě
objednávky zajišťovány u odborných firem. Zda obec vynakládá finanční prostředky účelně je
kontrolováno ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje pravidelnými audity.
ad5/ Jak a kdy bude OÚ Hovorčovice řešit špatný stav místních komunikací, zvláště tam,
kde jsou vystouplé obruby místních propustí kanalizace a kde hrozí poškození osobních či
jiných dopravních prostředků ?
Odpověď obce:
Obec toto řeší průběžně dle svých finančních možností. V případě, že je Vám známo takové
poškození, je možno ho nahlásit na obec, která následně zajistí opravu v rámci svých
finančních možností.
ad6/ Kdo je zodpovědný za současný stav místních komunikací ve správě OÚ Hovorčovice,
a zda byla přijata opatření k tomu, aby byl dotyčný ze své pozice odvolán?
Odpověď obce:
Zde nevíme, zda myslíte zda stav jako takový, nebo za stav údržby. Prosíme tedy o
specifikaci. Co se týká personálních záležitostí obce tak v souladu s § 11 odst. 1a) tohoto
zákona, využíváme své právo na omezení poskytnutí informací pokud se vztahují výlučně k
vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. Tedy že na tuto část otázky
nebudeme odpovídat.
To prozatím stačí do doby, než budou zodpovězeny OÚ mé první požadavky o informacích,
které jsem zadal dne 25.1.2021. A aby se také úředník nenudil a svou práci si odvedl, ne
odseděl v kancelářích při pití kávy či čaje!! Na to tam paní a páni úředníci –ce nejste !!
Odpověď obce:
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K tomuto se nebudeme vyjařovat více než, že to svědčí o Vaší neinformovanosti o struktuře
obecního úřadu, která je tvořena jedním uvolněným a jedním neuvolněným zastupitelem a
pěti administrativními pracovníky, kteří zajišťují veškerou správní agendu obce, včetně
Czech pointu a osobní pomoci seniorům.
Současně si OÚ dovoluji upozornit na to, že vzniknou-li mi v současné době vinou
neutěšeného stavu místních komunikacích poškození mého osobního automobilu, či si chůzí
přivodím jakékoliv zranění, a to opět vinou toho, že nejsou místní komunikace ve stavu, který
by podobné excesy vyloučil, podám na tento úřad správní žalobu, popř. využiji veškeré
zákonné prostředky k tomu, abych vás donutil vší razancí k dodržování povinností,
vyplývajících ze zákona pro obec, či jeho zastupitelstvo, neboť je potřeba, aby si úřad
uvědomil, že je placen z daní daňových poplatníků, je subvencován z části i jinými subjekty a
proto by měl ctít a dostát všem svým povinnostem.
Odpověď obce
Co se se týká Vašeho upozornění ohledně případného uplatnění škod na Vašem automobilu
v zimním období uvádíme, že pro řidiče motorového vozidla platí § 18 odst. 1 zák. 361/2000
Sb (Zákon o provozu na pozemních komunikacích), tedy že: "rychlost jízdy musí řidič
přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému
stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě,
povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen
takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled".
Obdobné pak platí i pro chůzi v tomto období. V případě, že se prokáže pochybení obce, tak
je připravena přijmout případná rozhodnutí správních orgánů.
Věříme, že naše odpovědi jsou pro Vás dostatečné.
S pozdravem

Jiří Novák
starosta obce Hovorčovice
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