Obec Kacákova Lhota, Kacákova Lhota 48, 506 01 Jičín, IČ 00578371
tel. 493 555 415, IČ 00578371, e-mail: kacakovalhota@seznam.cz
____________________________________________________________

Zápis č. 5/2018 ze dne 12.09.2018 z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného ve špýcharu na koupališti od 19,00 hod
Program:

1) Projednání havarijního stavu obecní komunikace k hospodářskému objektu Lužanské
zemědělské a. s.
2) Diskuze
3) Usnesení

Ověřovatelé zápisu: R. Pokorný, J. Řehák – odsouhlaseno
Volba návrhové komise: V. Popek, V.Jandová – odsouhlaseno
Obecní zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 členů, je tedy usnášeníschopné.
Přítomno 15 občanů Kacákovy Lhoty (viz prezenční listina).
Zahájení zasedání v 19.10 hod starostou obce. Starosta dává hlasovat o programu zasedání.
O d s o u h l a s e n o 6 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti
1. Starosta p. Pokorný seznamuje přítomné s dlouhodobým problémem, kterým je průjezd těžké
techniky po místní komunikaci k hospodářskému objektu (kravín) na parcelách 587/4, 624/9,
624/4, 624/3, 624/6, 624/8, které jsou ve vlastnictví obce. Místním obyvatelům se otřásají a
praskají domy, v havarijním stavu je i kanalizace umístěná pod vozovkou. Bortí se podezdívky
plotů přilehlých parcel.
Problém se začal projednávat v roce 2016 na základě petice místních občanů. Došlo ke snížení
rychlosti v této části obce na 30km/hod. Toto opatření nebylo vyhovující, Byla poslána žádost na
snížení rychlosti na10km/hod. Dle sdělení Policie ČR je značka nezákonná (šikanózní) a nelze ji
použít. V žádném případě OZ nemůže udělat nic nezákonného.
2. Diskuze:
 p. Farkaš – domy provozem těžké techniky trpí, proto byl proveden monitoring kanalizace,
monitoringem byly zjištěny havarijní úseky. Nevyhovující provozu je 80% kanalizace,
domy trpí, je nutné zamezit provozu těžkých vozidel. OZ bere odměny, musí se starat o
občany, za rok jsme se nepohnuli z místa!
Starosta p. Pokorný – opětovně jsme zažádali o snížení tonáže vozidel na 3,5t. Žádost bude
postoupena DI Policie ČR Jičín. Navrhli jsme umístění tzv.“citybloků“, aby se doprava zpomalila a
ztížila. Sešli jsme se i proto, abychom se domluvili, kde budou “citybloky“ rozmístěny, před kterými
domy.
 p. Kubaliaková – to už se řešilo před 40 lety, cesta měla vést jinudy.
 p. Hlubuček – Lužanské zemědělská a. s. koupila pozemek za zahradami (tzv. Oříšky), ať
si udělají cestu tam.
 p. Janda – běhají zde děti, řidiči jezdí neohleduplně! Je to opodstatněné, když praskají
kanály.
 p. Hlubučková – u plotu stojí auto p. Farkaše, jedou pomalu, pak opět zrychlí. Je to o
lidech, někteří jezdí pomalu, ale 30 km/h nedodržuje nikdo.
 p. Farkaš – obec se nesmí schovávat za paragrafy, OZ nás stojí 381 tisíc ročně, za to by
cesta byla hotová.



p. Jiránek – nemůžete vyčítat platy, není v obci jen tato komunikace, jsou hotové i jiné
věci.
Starosta p. Pokorný – uděláme omezení průjezdnosti pomocí „citybloků“
 p. Jiránek – hlavně, aby to nebylo navždy, to není řešení.
Místostarosta p. Řehák – ředitel Lužanské zemědělské a. s. slíbil, že řidičům domluví. Zadáme
projekt na tuto komunikaci, na kterém by se měla podílet i Lužanská zemědělská a. s. Nabízeli
jsme Lužanské zemědělské a. s. cestu od stavidla přes Lhoťák, problém je, že je zde záplavové
pásmo a u Pourů není cesta tak široká, tam to nelze.
Dále sdělil, že OZ zašle dopis s usnesením tohoto zasedání na firmu Cerea a. s., Dělnická 384,
531 25 Pardubice a zahájí s firmou jednání o možnostech omezení provozu. Umístíme „citybloky“,
bude to ale znepříjemnění pro všechny. Výjimku k průjezdu budou mít popeláři, dovoz uhlí atd.
Připadal by v úvahu i statik, který by obešel všechny domy.
 p. Jiránková – silnici je potřeba snížit, máme ji už nad plotem, který se brzy vyvalí.
 p. Farkaš – co bude platné, že jste žádali….co mi dáte, až mi spadne barák? Nic!!! Dejte
radar na měření rychlosti, musíte se vyškolit, abyste mohli vybírat pokuty!
Starosta p. Pokorný přečetl dopis s žádostí zaslaný na Městský úřad v Jičíně, odbor dopravy.
Upozorňuje, že řešení nebude na 2 měsíce, ale bude to trvat dlouho. Těžké stroje se vyhýbají a
ničí kanalizaci. Zdůraznil, že pokud nedojde k dohodě o řešení této situace bude OZ žádat o
zrušení příjezdové cesty pro Lužanskou zemědělskou a. s..
 p. Farkaš – termín pro Lužanskou zemědělskou a. s. navrhuje do konce července 2019,
musí najít nějaké řešení. Upozorňuje, že zástupci OZ by měli chodit na úřady 2x v týdnu a
být neústupní. On by to řešil, že by vysypal na cestu fůru písku a nechal rok ležet, aby se
něco začalo dít. Měření otřesů požadoval již loni, nyní je již po žních, kdy je provoz zem.
techniky největší. Co se týká citybloků, dejte rozteč jen na 2,5 m. Starosta vysvětluje, že
musíme dodržet zákonný rozměr 3 metry. Celkem bude rozmístěno 8 bloků. P. Farkaš
navrhuje dát značku zákaz vjezdu, což ale není řešení.
 p. Hlubuček upozorňuje, že se řidiči neuvidí a budou muset couvat.
 p. Hreha upozorňuje, že v zimě se nebude vyhrnovat sníh,protože se s pluhem neprojede.
V. Jandová zdůrazňuje, že OZ musí postupovat podle zákona a ptá se všech, zda tedy řešit
situaci koupí citybloků. P. Mizera se ptá, zda to schválí Policie ČR. Místostarosta p. Řehák
sděluje, že určitě ne. Starosta sdělil všem, že bude zaslána žádost na osazení betonových
svodidel všem dotčeným a současně žádost na průběžné měření rychlosti na dané komunikaci
Policii ČR Jičín.
3. Usnesení:
Občané a Obecní zastupitelstvo v Kacákově Lhotě trvají na zrušení průjezdu zemědělské
techniky na místní komunikaci k hospodářským objektům Lužanské zemědělské a. s. na
parcelách 587/4, 624/9, 624/4, 624/3, 624/6, 624/8. Do konce roku 2021 vyžadují vybudování
nové příjezdové cesty. Provizorním řešením je umístění tzv. „citybloků“. Navrhují Lužanské
zemědělské a. s., aby využívala cestu na Lhoťáku od stavidla nebo hledala další
alternativní příjezdové cesty.
Bude zaslán dopis na vedení Lužanské zemědělské a. s. na firmu Cerea a. s., Dělnická 384,
531 25 Pardubice, aby sami navrhli řešení.
Jednohlasně odsouhlaseno, 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.

Závěr ve 21.30 h.

Ověřovatelé zápisu:
……………………………………..

Zapsala: H. Poláková
……………………………………..
V Kacákově Lhotě dne 25.9.2018

