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Stížnost na hluk + žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
vážený pane starosto,
Dovoluji si tímto upozornit na neúnosný celodenní hluk vycházejÍcÍ z pozemků p.č.
a
v k.ú. jirny, obci Jirny a Části obce Nové Jirny. Pozemky dle katastru nemovitosti sĹoužÍcÍ jako
ostatní plocha a orná půda, na něž je vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti společnosti
jsou využíványňrmou
se sídlem
k podnikatelské činnosti.
Na výše uvedených pozemcích došlo k vybudování třech velkých Ianových pii na řezání bloků kamene,
pojezdového jeřábu a k nim elektrických přípojek - vše bez stavebního povoleni a dalších potřebných
povoleni, tedy Černá stavba. Následně z pozemků vychází nepřetržitě 24 hodin denně hluk různých
frekvencí, ve večerních hodinách jsou pily osvíceny neurčitým množstvím halogenových světel, které
imitují denní světlo, po 22 hodině se intenzita hluku zesiluje vzhledem k nočnímu klidu. Hluk světlo
obtěžuje obyvatele, ČÍmŽ porušují Obecně závaznou vyhlášku obce Jirny Č- 2/2011 ze dne 22.6.2011 o
veřejném pořádku, opatřeni k jeho zabezpečenia čistotě obci, ČI. 5, bod 1, 2 a 3) -rušenínočního klidu
od 22 hod. do 6 hod., použNáni hlučných strojů a zařIzenIv nevhodnou dennídobu, zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařIzenI a přístrojů
způsobujÍcÍch hluk)- Dále poukazuji na protékající potok, který je plný prachového a jiného odpadu.
Situace je Špatná hlavně vzhledem k blízkosti pozemků k obydlené části Nových Jiren.
Žádám Vás tímto o okamžitou nápravu, postoupení věci na dané úřady, konání kroků ke zlepšeni
situace a informaci dle zákona Č. 106/1999 o svobodném přístupu k inbrmacím ve mění pozdějších
předpisů - jakým způsobem a kdy bude zahájeno řešenivýše uvedené věci (nepovolené stavby) a jak
bude řešeno zvýšení prašnosti v obydlené části Nových jiren.
Děkuji a doufám v kladné vyřízení stížnosti.
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Věc: Stížnost na hluk -F žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší stížnosti Vám sdělujeme:
-

Obec jirny dne 26.2.2019 zaslala MěÚ Úvaly - Stavební úřad Žádost o prošetření pokračování v nepovolené stavební Činnosti na pozemku parc.č.
v k.ú. jirny pod č.j.
360/2019. Do dnešního dne obec neobdržela žádnou odpověď'. Na základě Vašeho podnětu
tak Obec jirny podala stížnost na nečinnost Stavebního úřadu, a-to k rukám tajemnice MěÚ
Úvaly

a současně ke KÚ Středočeského kraje , Zborovská, Praha 5 - odbor

územního pIánovánía stavebního řádu.
Obec jirny dne 26.2.2019 zaslala Žádost o prošetření ne|egá|ní podnikatelské činnosti na
pozemku parc.č.

v k.ú Jirny níže uvedeným dotčeným orgánům:

l)
2)
3)

Oblastní inspektorát práce, Ve Smečkách 29, Praha 1
Finanční úřad pro středočeský kraj, Na Pankráci1685/17, Praha 4
Finanční úřad pro hl.m. Praha, Štěpánská 619/28, Praha 1

4)
5)
6)

povodí La be, VÍta Nejedlého 951/8, Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, Praha 2
MěÚ Brandýs n/L-St.Boleslav, odb. ŽP, odd. vodního hospodářství a ochrany prostředí,

7)

Ivana Olbrachta 59, Brandýs n/L
český svaz ochránců přírody, Michelská 48/5, Praha 4

8)
9)
10)
11)
12)

pověřený soudní exekutor,
Městská část Praha 4, odb. živnostenský, Antala Staška 2059/80b, Praha 4
MěÚ Brandýs n/L-St.Boleslav, odb. živnostenský, Ivana Olbrachta 59/2
Policie ČR, odb. hospodářské kriminality, Strojnická 27, Praha 7
Policie ČR, odb. cizinecké policie Praha - venkov, Zborovská 1505/13.

Ke dni 17.4.2019 obec obdržela nás1edtýící vyjádření:
-

KHS Středočeského kraje ze dne 20.3.2098 pod spis.zn. s-khssc 10160/2019 sděluje, že na
pozemku není v současné době oficiálně umístěna žádná provozovna, KHS tedy jako správni
orgán není v této věci věcně přípustný

-

MěÚ Brandýs nad Labem, Odbor obecní živnostenský úřad dne 28.3.2019 pod spis.zn.
OOŽÚ-7408/2019-KLIZU sdělil, Že dne 28.2.2019 byla u společnosti
, která na
uvedené nemovitosti podniká, zahájena kontrola podle níž bylo zjištěno, že na uvedeném
pozemku probíhá několik hodin denně řezání kamene vodním paprskem a bylo prokázáno
natolik závažné porušení zákona o živnostenském podnikání, Že kontrola byla ukončena
sankčním postihem.

-

policie ČR - úřad služby kriminální policie a vyšetřováni odboru hospodářské kriminality
obci jirny sdělil dne 9.4.209 pod č.j. PPR-8804-3/ČJ-2019-990340, že žádost byla postoupena
policejnímu orgánu - odd.hospodářské kriminality služby kriminálni policie a vyšetřování
Územní odbor Praha - venkov-východ, neboť z informačních systémů policie bylo zjištěno, že
policejnI orgán již vede trestní řIzenI a to pod č.j. KRPS-73153/TČ-2019-011581.

-

Povodí Labe dne 10.4.2019 pod č.j. pLa/2019/009531 sděluje, že jako správce vodního toku
Šestajovického potoka není oprávněn' hodnotit provádění podnikatelského charakteru na
tomto pozemku, a to j přesto, že je dotčeno koryto potoka. Povodí Labe podalo žádost o
provedeni vodoprávního dozoru na příslušný vodoprávní úřad Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav pod.č.j. PLa/2019/010849

-

jako vlastník nemovitosti sdělil dne 28.3.2019 datovou schránkou Obci Jirny, Že
společnost
, která předmětný pozemek užívá na základě nájemní smlouvy ze dne
16.1.2017 obdržela dne 1.9.2018 výpověď' z nájemní smlouvy z důvodu neplacení
nájemného. výpověd'však obec neobdržela, proto dne 4.4.2019 požádala
jako
jednatele společnosti
o zaslání dokumentů - Nájemní smlouvy ze dne 16.1.2017 a
výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 1.9.2018 - odpověd'obec prozatím neobdržela.

-

Dne 11.4.2019 podal
námitku ke kontrole subjektu
z důvodu podání trestního oznámení na společnost
Obec Jirny však se zastavením
kontroly nesouhlasí a žádá zastavení veškeré Činnosti na pozemku parc.Č.
v k.ú. jirny
a toto své vyjádření zasílá živnostenskému úřad u, Masarykovo ná mésti, Brandýs nad Labem.

S pozdravem
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