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Yážený pane Merašický, v Mačkově 5.3.2020

k pokračování Vaší stížnosti předně uvádím, že zpravidla veškeré stížnosti a odpovědi na ně,
již dnes zcela béžně obec Mačkov zveřejňuje. Domnívám se, tak jako ostatně celé
zastupitelsfuo, že se jedná o transparentní přístup, neboť na stížnost tak mohou reagovat další
Vaši spoluobčané, kterych se Vaše stížnost tyká a může je Váš podnět vést k nápravě, ato za
předpokladu, že se skutečně dopouští něčeho nezákonného. Transparentní přístupje vdnešní
době zpravidla občany hodnocen pozitivně, a proto mě Vaše reakce na zveřejnění Vaší
stížnosti a odpovědi na ní, překvapuje.
Kotálzce uklidu se obec dostatečně vyjádřila již vdopise ze dne 7.2.2020. Na tomto
stanovisku nebude obec Mačkov ničeho měnit.
Pokud jde o dokončování jakýchkoliv úprav komunikací v obci, pak musím říci, že obec
Mačkov se snaž takovéto činnosti dokončit vždy v souladu s projektovou dokumentaci,
pokud tomu nebrání jiný technický či podobný důvod. To se tyká i komunikace ,,Pod
Nádražím".

Pokud se jedná o pomluvu, které se někdo měl dopustit vuči Vaší osobně, pak Vás musím
odkáaat na orgány činné v trestním řizeru nebo na příslušný správní orgán projednávající
přestupky. Mohu Vás pouze ube7peěit, že jakákoliv Vaše trestní minulosti, pokud nějaká
byla, věetně odsouzení, zah|azení či milosti není pro obec Mačkov nikterak důležitá či
výnamná. Vaší minulostí se zabýváte pravděpodobně jen Vy.
Kotáuce provozování hospody uvádím, že nájemní smlouva je kdispozici knahlédnutí na
obci, a to v uředních hodinách. Nicméně Vám již dnes mohu sdělit, že Vaše podněty a
připomínky k provozu místní hospody budou předány nájemci a obec bude chtít, aby se k nim
nájemce vyjádřil.
Otávka pohybu domácích z-liřat na veřejnosti je vždy problém. Ze zákona je za domáci mířata
odpovědný vždy jejich majitel, a to zejména ve vztahu ke způsobené škodě. Každý se tak
může domáhat škody po majiteli volně pobíhajících domácích zviřat. Vyhláška může reagovat
sice na dlouhodobě volně pobíhající psy či koně, ale nebude zcela určitě řešit otázku
náhodného úniku těchto nířat. Největší problém s Vtámi navrhovanou vyhláškou vidím u roje
včel, které mimo jiné také zmiňujete ve své stížnosti. Celé zastupitelstvo zkusí apelovat na
včelaře, aby své včely umravnili tak, aby Vás do budoucna nikterak neobtěžovali.
Kesnížení rychlosti vobci jsme nezaznamenali zatím žádné důvody. Kotázce snížení
rychlosti v obci je vždy nutné zjistit i stanovisko dopravního inspektorátu. Snížit rychlost
v obci lze zpravidla pouze dočasně a v konkrétním místě a z konkrétních důvodů jako např.
kulturní akce, stavební akce, havárie apod. Jakékoliv snížení rychlosti paradoxně nemusí
přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu. Snížení nebo zltýšeni nejvyšší dovolené rychlosti
místní úpravou provozu na pozeínních komunikacích upravuje zákon o silničním provozu v §
18.

Závérem uvádím, že pokud jde o Vaše invektiva vůči mé osobě, pak k těm se nebudu jíž do
budoucna vyjadřovat, neboť se zpravidla nechci snížit na úroveň toho, kdo tak sám jedná a
nemá k tomu zjevný důvod.
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