Zápis z jednání kontrolního výboru OÚ Janová, konaného dne
26. 11. 2008 v 17.00 hod. v kanceláři starosty obce
Přítomni:
Hosté:

Karel Eliáš, Zbranek Jaromír, Halaš Josef
Jan Machalec, Eva Ščotková

1. Plnění opatření kontroly KV ze dne 11.6.2008:
1. Plnění usnesení z jednání OZ

KV konstatoval, že usnesení ZO jsou průběžně plněna. Kontrola plnění usnesení ZO probíhá na každém
zasedání ZO. Vzhledem k tomu se KV bude plněním usnesení ZO zabývat jen, pokud usnesení nebude
splněno dlouhodobě.
2. Umístění zpomalovacího retardéru v centru obce.

KV doporučil umístit dopravní značku upozorňující řidiče na retardér. Dále doporučuje přijmout takové
opatření, aby se zamezilo objíždění retardéru po stranách. Bylo splněno.

2. Stížnosti občanů
1. Nevhodné chování obyvatelů domu č.p. 213
Josef Halaš upozornil na problémy, které vznikly po nastěhování nových obyvatel domu č.p. 213. Uvedl, že
jejich chování obyvatel obtěžuje i ostatní majitele domů v okolí. Tyto stížnosti se týkají nevhodného chování
jeho obyvatel a nepřiměřeného hluku z důvodu velkého počtu psů jejich volného pohybu. Tímto je porušován
§ 127 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, podle něhož se
„vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně
ohrožoval výkon jeho práv…zejména….nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem,
prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, …“. Za věc jsou v tomto případě považováni i psi
(případně pes).
KV vzal na vědomí stížnosti občanů obce Janová, místní části Řečiska na obyvatele domu č.p. 213.
Usnesení:
KV doporučuje Zastupitelstvu obce, aby tuto skutečnost na svém zasedání projednalo a přijalo návrh řešení.
KV doporučuje ZO přijmout vyhlášku o volném pohybu psů.
2. Nevhodné chování dětí a mládeže
KV výbor se zabýval písemným upozorněním p. Matuly na nevhodné chování dětí a mládeže. P. Matula
poukázal na poškozování a ničení věcí, které jsou v majetku obce, TJ a jiných subjektů. Závěrem uvádí i
pozitivní činnost – práce dorostu v hasičském sboru a činnost dorostu fotbalového klubu. Tato činnost je
však v současné době utlumena.
KV konstatoval, že zájmová činnost dětí a mládeže v naší obci je v současné době na bodu mrazu.
Usnesení:
KV doporučuje ZO přijmout opatření vedoucí ke zvýšení zájmové činnosti dětí a mládeže.

3. Dopravní situace v obci
K. Eliáš upozornil na nedodržování zákazu stání v ulici Řečiska. Upozornil rovněž na ztíženou dopravní
situaci v okolí "Halašova dvora." K. Eliáš upozornil, že zejména v nadcházejícím období můžou nevhodně
zaparkovaná auta ztížit zimní údržbu komunikací.
Usnesení:
KV vyzývá zastupitelstvo obce, aby ve spolupráci s PČR zabezpečilo dodržování dopravních předpisů a
průjezdnost komunikací v obci.

