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č. j. 58/2019

Dobrý den pane Ješke,
s odvoláním na naše osobní jednání u Vás dne 25. 7. 2019 Vám odpovídám na Váš přípis
z 1. 7. 2019. Jak jsem Vám ústně sdělil, tak plnohodnotnou odpověď včetně požadovaných
podpisů všech zastupitelů obce Vám můžeme zaslat až po veřejném zasedání zastupitelstva,
které proběhne v první polovině měsíce září. Zatím předběžně Vám zasílám stanovisko, které
jsem s Vámi projednal u Vás, jak výše uvedeno.
Vaše připomínky resp. dotazy jsem rozdělil do tří oblastí:
1) Přístup k nemovitosti č.p. 11, která je ve vlastnictví Vašeho bratra Josefa Ješkeho a
Vy jste jejím uživatelem.
Zde, jak jste sám uvedl, je celá problematika v řízení Ústavního soudu a čekáte na jeho
rozhodnutí. Tudíž není ani v kompetenci Obecního úřadu v této záležitosti cokoliv řešit, kromě
případného vydávání některých podkladů či stanovisek.
2) Svoz komunálního odpadu a volba vhodného typu svozu.
Jak jsem Vám sdělil, tak v obecní Vyhlášce č. 1/2018 jsou různé možnosti svozu komunálního
odpadu popsány, včetně poplatků (m.j. jste uvedl, že v Obecním zpravodaji jste Vyhlášku
zahlédl). Tudíž záleží pouze na Vás, jaký typ svozu si zvolíte a to s ohledem na četnost svozu
(množství vyprodukovaného komunálního odpadu), možnost přiblížení ke sběrnému místu, atd.
Objednání sběrných nádob či zakoupení pytlů si můžete telefonicky dohodnout s pí. Lenkou
Glosovou na Obecním úřadu tl. 482 725 301.
3) Prodloužení vodovodního řádu
Prodloužení vodovodní řádu nebo zbudování vodovodní přípojky je plně v kompetenci SčVK,
a.s. Teplice, kam si musí žadatel podat žádost. Tuto žádost může Obecní úřad pouze podpořit,
ale v žádném případě nemá možnost v této věci činit jakákoli rozhodnutí. Ale jak jsme spolu
hovořili, tak v případě souhlasu by se v žádném případě nejednalo o levnou záležitost. Proto
stojí za úvahu možnost zprovoznění Vaší studny, pakliže to ovšem hygienické podmínky
dovolí. Dále Vaše odvolávání se na minulá jednání a nějakých příslibech v minulosti za
úřadování pana starosty Jana Brožka, o kterých jsme ale na Obecním úřadu nenašli žádný
záznam, jsou v současné době bezpředmětná (viz výše).
Vážený pane Ješke, podávám Vám tuto předběžnou odpověď a v případě dotazů jsem Vám k
dispozici buď na telefonu, nebo v úřední dny odpoledne na Obecním úřadě v Pěnčíně.
V Pěnčíně 30. 7. 2019

S pozdravem
Ing. Jaroslav Šáral - místostarosta

