Policie ČR
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Kostelec u Holešova 22.11.2019
Věc: podnět k prošetření - odstranění dopravní značky
V prosinci roku 2017 byla při rekonstrukci veřejného osvětlení v naší obci Kostelec u
Holešova odstraněna dopravní značka B 29 zákaz stání ze silnice III/4905. Značka byla
umístěna na sloupu původního veřejného osvětlení (priloha 1 - fotografie ze dne 18.11.2017).
Dodavatelská firma ETMONTA s.r.o. IČ 28263111 měla v projektové dokumentaci
předepsáno: "Stávající svítidla VO budou kompletně demontována, včetně jejich podpěrných
bodů." (priloha 2 - strana 6 dokumentu 216003-B.0-technicka zprava). Demontáž starých
svítidel a stožárů dodavatel skutečně provedl. Dále měla dodavatelská firma ve Smlouvě o
dílo předepsáno: "udržování veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního
stavu" (priloha 3 - čl. III. bod 2. m) Smlouvy o dílo). Vrácení dopravní značky B 29 zpět na
silnici III/4905 z odstraněného starého sloupu VO však dodavatel neprovedl.
Na neoprávněně odstraněnou dopravní značku jsem jako zastupitel nejednou upozorňoval na
jednání zastupitelstva obce. Na ZZO č. 4 dne 6.6.2019 v bodě 14 diskuze jsem starostce obce
předal důkazní fotografii (priloha 1) - viz videozáznam z jednání zastupitelstva č. 4 dne
6.6.2019 http://kostelecuholesova.eu/?p=6769, bod 14 diskuze, čas 1:04 - 2:48. K nápravě do
dnešního dne bohužel nedošlo.
Obec neuplatňovala vůči dodavateli požadavek na uvedení odstraněného dopravního značení
do původního stavu. Sama obec o problému ví, ale nevyvíjí dostatečnou aktivitu vedoucí k
uvedení do původního stavu.
S ohledem na fakt, že 2 roky není značka na svém původním místě, jsem nucen se na Vás
obrátit s tímto podnětem k přešetření odstranění dopravní značky B 29 z komunikace III/4905
v obci Kostelec u Holešova.
Žádám o sdělení, jak bylo s mým podnětem naloženo a s jakým výsledkem byl můj podnět
vyřešen.
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