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► Jelikož od mlékárny po družstvo jsou obecní chodníky na soukromých pozemcích, bylo potřeba mít souhlas
vlastníků.

NEMÁTE PRAVDU – od ulice Pohraničí po Kuželovo dům č. p. 214 jsou chodníky v délce 132 m
na obecních pozemcích. Od č. p. 214 po Mlékárnu jsou chodníky v délce 130 m na soukromých
pozemcích. V Kostelci není družstvo, ale ZP MORAVAN, a.s.

► Ve smlouvě majitelé pozemků dávají také souhlas na obnovu zeleně.

TO SOUHLASÍ

► S čím majitelé vlastně souhlasili, se mohli nejdříve dozvědět po roce a půl, v srpnu 2019, kdy byl vypracován
projekt.

NEMÁTE PRAVDU – Článek IV. odstavec 3 Smlouvy – Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu
před svým podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byla podepsána po vzájemném projednání podle
jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Projekt byl vypracován v r. 2018 a je součástí PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU o předání
funkce starosty obce 4. 12. 2018.

► Obec 17. 6. 2020 za majitele žádala o pokácení stromů. Žádost doložila smlouvou s majiteli, kde žádné
zmocnění obce uvedeno není.

Článek II. odstavec 1 Smlouvy – Předmětem této smlouvy je založení práva Obce Kostelec u Holešova
provést obnovu zeleně na výše uvedeném soukromém pozemku. Obec žádné další zmocnění
nepotřebovala.

► Po pokácení stromů v listopadu 2020 byla část majitelů pozemků zaskočena zvýšením hlučnosti a prachu
od silnice.

Na obec žádná reakce tohoto typu nedošla. Je to subjektivní názor. Toto tvrzení je třeba exaktně
doložit. VÝHODY – dobré osvětlení chodníků, viditelnost dopravních značek, odstranění rostlin
s nežádoucími účinky.

► Nejasná zůstává údržba záhonů (pletí, zalévání). Především kdo jí bude z dlouhodobého hlediska dělat a
financovat.

NEMÁTE PRAVDU, ZE SMLOUVY TO ZCELA JASNĚ VYPLÝVÁ - Článek III. odstavec 2 Smlouvy –
Právo obce provést obnovu zeleně na soukromém pozemku se zakládá bezúplatně a na dobu
neurčitou. Dílo je v majetku obce a přísluší obci, aby se o svůj majetek starala s péčí
řádného hospodáře.

► Stále existuje riziko, že obec někdy v budoucnu použije smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou k zatím
neznámé aktivitě, která se některým majitelům pozemků nemusí líbit.

TO JE ABSOLUTNÍ DEMAGOGIE. Žádné riziko neexistuje. Smlouva je oboustranně vyvážená, přesně
formulovaná. Obec nemůže smlouvu v budoucnu použít k zatím neznámé aktivitě, protože to tato
smlouva neumožňuje.

► Na jednání ZO č. 10, které se konalo dne 23. 4. 2020 jste hlasovali pro schválení zadávací dokumentace VŘ
na zhotovitele zakázky "Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova.

► Celý článek je jeden velký podvod ze strany autora!


