
Nedávno jsem byl účastníkem velkého  
pohřbu na našem jehnickém hřbitově.
Všichni víme, že prostory kolem hřbitova  
pojmou jen jednotky aut přijíždějících   
návštěvníků. Problém je v tom, že hůře 
pohybliví lidé vystupují z auta před vcho-
dem na hřbitov a dochází tak k zablokování  
příjezdové cesty. Vzhledem k umístění  
vekých kamenů kolem příjezdové cesty není 
možné pak stojící auto objet. 
Starosta mi sdělil, že neví, kdo tam ty velké 
kameny umístil, a proto s tím nehodlá nic 
dělat.
Byl bych rád, kdyby  vedení naší obce příjezd 
ke hřbitovu přehodnotilo.  Dnes už je možné  
parkovat na přilehlém parkovišti, ale krát-
kodobému zastavení u vchodu pro výstup  
a nástup brání nebezpečně umístěné kame-
ny podél cesty.
Tuto věc už řešil Veřejný ochránce práv,  
který na základě podnětu občanů jedné 
středočeské obce doporučil místním úřa-

dům odstranění velkých kamenů z obecního 
pozemku podél veřejné komunikace, neboť 
kameny mají ostré hrany, jsou nebezpečné  
a v noci špatně viditelné.
Ochrana pozemku sousedícího s komunikací  
je plně v rukou vlastníka, v tomto případě 
obce. Ta se tímto způsobem snažila zabránit 
parkování aut na tomto místě. Přestože jde  
o záležitost samosprávy obce, veřejný 
ochránce práv obci doporučil, aby kameny 
obec odstranila.
Obec u Prahy toto doporučení akceptovala  
a rozhodla se zvolit bezpečnější řešení, které 
bude viditelné i v noci a umístila zde sloupky  
s reflexními prvky.

Doufám, že se MČ Jehnice  
nechá tímto článkem inspirovat  
a kameny od našeho jehnického 
hřbitova také odstraní.

- Mgr.Stanislav Dráb - 

Zákon o obcích stanoví povinnost zastupitel-
stvu obce zřídit finanční a kontrolní výbor, 
tak jej tedy v Jehnicích máme. 
Zároveň se nabízí otázka k čemu? 

Z dostupných zápisů z jednání zastupitelstva 
není žádná zpráva ani z kontrolního ani z fi-
nančního výboru za letošní rok. 
Za finanční výbor můžeme říct, že se sešel  
v dubnu 2022, ale závěry a doporučení pro 
zastupitelstvo byly prezentovány až na jeho 
červnovém jednání. V době uzávěrky tohoto 
Zpravodaje však není zápis z posledního 
zastupitelstva dostupný – zvláštní shoda  
náhod, že oprávněná kritika a upozornění na 
porušení rozpočtových pravidel a nezákonný 
postup starosty při financování terénních 
úprav „stromové kaple“ tak nějak nejsou 
vidět. 
Další zajímavostí je jediné konstatování 
ohledně činnosti kontrolního výboru v roce 
2022, a to fakt, že z jeho činnosti nejsou žád-
né zprávy – zvláštní, když kontrola z MMB 
konstatovala selhání kontrolního systému  
a nařídila přijetí opatření. 
V posledních 4 letech se podle našich infor-
mací i podle zápisů z finančního výboru ani 
jednou zastupitelstvo neobrátilo na finanční 
výbor s jakýmkoliv pověřením. 

Zvláštním „tichým“ úkolem obou 
výborů je tedy zřejmě vytvářet 
dojem existující kontroly a napl-
nění zákonných povinností. 

Jak si jinak vysvětlit, že podle posledního  
zápisu z finančního výboru (který má redakce  
Zpravodaje k dispozici), se pan Svirák pí-
semně odmítl ztotožnit s celkovým závěrem  
jednání výboru, který nejprve konstatuje 

jednotlivá pochybení a porušení zákona  
v řádu nížších stovek tisíc Kč, aby nakonec 
zhodnotil, že se nejedná o nic závažného. 
Závěrem lze tedy říci, že výbory v Jehni-
cích jsou opravdu „výborný“, o činnosti 
našeho zastupitelstva ani nemluvě.

- Pavel Svirák - 

Jak to vypadá nahoře v Jehnicích?

       Kameny u hřbitova  

Navrch HUJ, dole ???, aneb „výborný výbory“




