OBEC VRANOVICE – KELČICE
798 08 Kelčice 31, okres Prostějov

Pan
Vít Trzaskalik
Hochmanova 2184/5
628 00 Brno – Líšeň

Č.j. 78/2021/VK

16.2.2021

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14.2.2021,
č.j. 2/2021-1 OÚ V-K

1. Kdo byl iniciátorem této cyklostezky ? Zajímá mne, kdo a kdy „přišel jako první“
s nápadem této cyklostezky.
Olomoucký kraj – koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 12/2018
2. V případě, že by byla vybudována tato cyklostezka na p.č. 1314 v k.ú Kelčice, bude na
této p.č. 1314 zajištěn dostatečný prostor pro to, aby tuto p.č. 1314 v k.ú Kelčice
mohla i nadále využívat k provozu zemědělská technika za účelem např. dopravní
obslužnosti spodní části „třeba“ i mého pozemku p.č.1342 (ze strany od potoka červeně označeno - viz níže) ?

Pozemek p.č. 1342 je jako celek dopravně obslužný z pozemku p.č. 1347. Uvedený
důvod k námitce z důvodu rozdělení pozemků na dvě části je čistě účelový.
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3. Jakým způsobem mně, případně třetím osobám, se kterými jsem na jaře roku 2020
uzavřel řádné Pachtovní smlouvy na části mého pozemku p.č. 1342 v k.ú. Kelčice,
(níže červeně vyznačena spodní část a zbývající část) bude zabezpečen přístup
motorovým vozidlem, případně zemědělskou technikou, aby tuto spodní část pole
mohl řádně zemědělsky obdělávat a mít z něj požitek ? „Horní“ část pozemku p.č.
1342 má propachtovánu jiný pachtýř, který sem má přístup z p.č.1347.
(Za celý tento pozemek se musí platit a také se z něj řádně platí daň z nemovitosti).
Dle veřejného registru půdy Eagri.cz je uvedený pozemek p.č. 1342 součástí půdního
bloku č. 8103-1 (550-1140) o celkové výměře 38.59 ha, který jako celek obhospodařuje
HD Určice. Není mi známo, že by někdo jiný obhospodařoval jednotlivé pozemky v
rámci těchto půdních bloků a dokonce, že by se tyto pozemky dělily ještě mezi různé
nájemce.
4. V případě, že zde bude tato cyklostezka vybudována, zajímá mne, kdo bude provádět
a hradit úklid této cyklostezky např. v části p.č. 1314 ? (pokud se nepletu, je
projektována podél potoka, kde jsou vzrostlé stromy „tuším, že by snad mohlo jít o
topoly“. A jak jsem mezi Vánočními svátky zjistil, když jsem si plánovanou trasu
prošel, je zde značné množství spadaného listí … a ne zrovna malých větví. Dotaz
vznesen proto, že jen tak mimochodem, se Vám ještě od loňska povaluje listí na Vámi
zpoplatněné p.č.1074 v Kelčicích - opravdu řádná péče o majetek obce. … Ono totiž
nejde jen „buzerovat a kasírovat V.I.P.“ občany, …občas se taky musí i něco uklidit).
Cyklostezka je na pozemku obce Vranovice – Kelčice a je tedy jejím majetkem a jako
vlastník se musí o něj starat.

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
§4
Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s
běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.
A dále
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
§ 1016
Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.
To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
Listí na pozemku p.č. 1074 je ze stromu ve vlastnictví tazatele, je dle OZ tedy povinen je uklidit
sám.
5. Bude „cyklostezka“ např. v části p.č. 1314 nějak „zabezpečena“ proti znečištění
splavenou zeminou ? (např. nějaký příkop ze strany od polí … či obrubníky?)
Odvodnění vozovky je navrženo příčným sklonem do přilehlého terénu. Pláň vozovky je
odvodněna do jednostranné vsakovací rýhy vyplněné štěrkem (viz příloha)
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6. Proto mne také zajímá, kdo bude odpovědný za případně znečištěnou „cyklostezku“
např. v části p.č. 1314 - mám na mysli „znečištění“ :
a) spadané listí, větve - (stromy)
b) deštěm splavená ornice z přímo sousedících polí - „nad ní“
Dle § 2, ods. 4 zákona 106/1999 Sb. - dotaz na názor, budoucí rozhodnutí, nebude
odpovídáno.
Pozn.: k ostatním nedotazům
… Tak věřím, že aspoň v tomto máte jasno už nyní., aby to nedopadlo jako třeba s povrchem
cesty „v Uličce“ k mému dvoru. To byl skutečný „majstrštyk“ který něco vypovídá o tom, „jak
to máte“ s tím „velkohubě“ proklamovaným tvrzením o spokojeném životě občanů v obci. …
Tak hlavně že ke stodolám za humny „máme osvětlenou dálnici“ … z které se prý dotace
musely vracet a kde se každou noc mimo jiné svítí zajícům, řepě, bramborám
Prosím opětovně o slušné vyjadřování, expresivní výrazy si ponechejte pro soukromou
korespondenci se svými blízkými.
Uličku užíváte pouze Vy a Vaše matka, její stav je tedy závislý pouze na Vaší činnosti. Je to
účelová komunikace a pokud ji 2 x za den projedete svými osobními vozy i v době deštivého
počasí, nestěžujte si pak na její stav. Je zřejmé z fotodokumentace z r. 2009, že původně
travnatá cesta sloužila Vašim předkům k úplné spokojenosti.
A pro upřesnění, dálnice za humny je osvětlená proto, že zde již od r. 2001 probíhá výstavba
nových rodinných domů, k dnešnímu dni je jich dokončeno 9, jeden je rozestavěný a na jeden
je vydané stavební povolení.
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A na závěr si neodpustím poznatek.
Kdysi jsme „jako kluci“ jezdili na kolech po „hliněných“ polních cestách a nevadilo nám to.
Možná by to chtělo určitou míru empatie a trošičku se zamyslet, než vypustím z klávesnice
něco tak sobeckého. Kdysi není dnes, a jistě nebudeme upírat maminkám s kočárky, bruslařům
a seniorům upoutaným na invalidní vozík možnost vyrazit do přírody po bezbariérově řešené
cyklostezce.
Pozemek 1314 na kterém hodláte vybudovat onu cyklostezku je nyní zemědělsky obděláván.
Je to zvláštní, buď jsou polní cesty z velké části rozorané, nebo „do do těchto rádoby polí
necháte nakydat asfalt“ .
Vycházím z informací, …že prý zde na této cyklostezce bude asfaltový povrch.
Tyto informace jsem však bohužel nezískal od vašeho úřadu, ačkoliv jsem se o to opakovaně
10.12., 15.12.2020 a 14.1.2021 osobně pokoušel. Pokaždé marně, i přesto, že vždy byly
úřední hodiny a na den 14.1. jsem dokonce předem písemně dne 12.1.2021 avizoval, že se
budu chtít podívat do dokumentace k této cyklostezce. Ale bohužel ještě v 10:55 hod dne
14.1.20201 to dle sdělení účetní Páleníkové vypadalo, že tento dopis u Vás na úřadě nikdo
nečetl. A to byly úřední hodiny a na úřadě byla účetní i starostka.
„Fakt Vám tu práci „bez nároku na odměnu“ nezávidím, musíte tam mít hrozné fofry“.
Tady prosím míň uvozovek a víc uvažovat.
Pozemek 1314 není (rádoby) pole, ale ostatní plocha, způsob využití pozemku ostatní
komunikace a jistě to nebude první komunikace s asfaltovým povrchem.
Tak snad to s tím asfaltem neudělají všichni všude, … „aby v budoucnu bylo co žrát“.
Protože i malé děti ví, že na asfaltu fakt nic neroste … a prý ani „nepropouští“ vodu. ???
Nepochybně chvályhodný poznatek, ale zase úplně mimo, řešíme cyklostezku na pozemku
ostatní komunikace, nikoliv na orné půdě.
Ale to by určitě nejlépe objasnila, „odbornice - nyní v obci asi ta největší multifunkční
politička“, … pro kterou jsou duby, buky, smrky, borovice … vysazené myslivci
v sedmdesátých letech na Baraně a které v únoru 2018 pokáceli „jezedáci“ „jen“ náletová
dřevina“. Ale možná se ve všem pletu, vy jste přece ti odborníci, … nebo „si na ně jen za
státní prachy hrajete“ ? No podle toho co třeba opakovaně vytéká do Kelčického potoka před
mým domem a jak to „řešíte“ …mohu směle tvrdit, že já už odpověď znám … ?
Děkuji za odpovědi, mající přímou souvislost s mými otázkami.
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S pozdravem.
Vít Trzaskalik
m.j.: řádný plátce daně z nemovitosti, poplatků vyměřených obcí V-K, jakož i dalších daní a poplatků.
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Kelčice 14. únor 2021

Č.j. 2/2021-1 OÚ V-K

PS : Na závěr raději opět zmiňuji, že znakem slušnosti je i to, že na položenou otázku, se
odpovídá celou větou. V této mé Žádosti požaduji poskytnutí informací, které mají přímou
souvislost s výše uvedeným textem a jsou aktuálně položeny, k mně známému stavu a
aktuálnímu času odeslání této žádosti.
A v případě, že bude tento můj dopis veřejně zmiňován, zkuste najít aspoň tentokrát trošku
odvahy na to, aby byl zveřejněn tak, jak jsem Vám jej já dnes zaslal … tedy od začátku - až
do konce !!! Aby to třeba zase nedopadlo jako s tím přístřeškem nad potokem, kdy po jeho
odstranění starostka Blažková na zasedání zastupitelstva „vypíchla, jen to co se jí hodilo do
krámu“ a tak nějak „asi zapomněla zmínit, že to za její vlády se tam stavělo načerno a za
obecní prachy“. Tak hlavně že „udala“, že pan J.V. zboural rozpadlou stodolu bez povolení.
Poznámka :
*1
Tak snad občanům z Vřesovic a Výšovic „výhledově“ nikdo nezakáže jezdit na kole
z Vřesovic do Výšovic a naopak - přímo (po silnici), když budou mít tu novou cyklostezku
přes Kelčice. (Tohle není moje „rejpavost“ jak možná nějaký lítostivec podotkne, toto jsem
„zaslechl od několika občanů“ z Vřesovic i Výšovic. Jeden z nich řekl - cituji “tak genitální
nápad neměli ani bolševici“ konec citace).
Jistě nikdo nezakáže nikomu jezdit na kole kam je libo, ale ze své osobní zkušenosti např.
z Holandska nebo Německa, je cyklistika převážně po cyklostezkách preferovaná právě proto,
aby nemuseli cyklisté jezdit přímo po silnici.
Uvedená vyprojektovaná cyklostezka je výsledkem dvouletého úsilí týmu lidí ze 4 obcí a nevím
o nikom, kdo by se netěšil, až bude dokončena. Shazování této snahy udělat něco pro svoje
spoluobčany maskované za malicherné osobní nevraživosti a zástupné problémy je znakem
malosti a nedospělosti. Dnes je podána žádost o dotaci na vybudování cyklostezky, která by
mohla sloužit po dokončení až pro 3 000 obyvatel našich obcí. V současném stavu je pro
podané námitky z Vaší strany ohrožen celý projekt.
Vám je to asi jedno, když máte pracoviště v Praze a bydliště mimo obec, ale to se nedá nic
dělat, právo jednotlivce je nad zájmem celku.

Za Obecní úřad Vranovice – Kelčice
místostarosta Ing. Milan Ošťádal

