
  
From: Pavel Vybíral  
Sent: Friday, July 10, 2015 9:02 AM 
To: Jan Šon  
Subject: Re: Zápis 
  
děkuji moc za reakci, prosím vše v klidu - myslel jsem stránky svoje, nicméně na stránky obce 
to také dejte – mám jen problém s tím, abych nepoškozoval toho podnikatele ...  
  
   Ještě jenom upřesňuji: 

1. nikdy nikde jsem já neřekl, že “přání občanů je nad zákon”, nejsou to ani moje slova, 
to snad ví každý. Je to dezinterpretace, po celou dobu jsem trval na tom, že:  

1. se musí zákon dodržovat celý, a že tak potom dochází k tomu, že některý ze 
zákonů, předpisů, těchto „slabších“, musí ustoupit – podle vah, symbolu 
práva, zejména dle:  

1.  obč. zák. – ten je, zvlášť v novém provedení, zákonem nejvyšší právní 
síly - v něm ustanovení o právních jednáních – dříve úkonech, jejich 
účinnosti – dříve platnosti ..., jeho úvodní ustanovení – např.§2, 
odst.(1) – ... musí mu ustoupit ..., není dobrým mravem, když někdo 
někoho nedůvodně omezuje ..., a nakonec i předpoklad zdravého 
rozumu,  

2. správní řád a soudní řád  - ... rozhoduje se s přihlédnutím ke všem 
okolnostem,  

3. zákon o obcích – úvodní ust. - uspokojování potřeb občanů ..., ve slibu 
povinnost  dodržování celého zákona...,  

4. LZPS – čl. 10, odst.(2) - tady doplňuji, že obec je vůči OD a DI 
samostatným subjektem s právy povahy soukromé, a že nemůže být 
omezována neoprávněně, tedy nedůvodně, jak jsem již uvedl v zápise 
– musely by tam být nehody ..., dál - nesmí být porušována 
ergonomie, plynulost dopravy ...  

2.      že zákon se aplikuje vždy přiměřeně, ne striktně, jak je nám tady ordinováno, 
2. a v souvislosti s tím jsem reagoval na projevy OD a DI takto:  

1. řekl jsem jim, že znají jen ty svoje speciální předpisy, ty ostatní ignorují – viz 
povinnost řídit se zákonem celým - §2, odst.(1)spr.ř.,  

2. že jim nemíním jejich stanovisko vyvracet, ale na druhou stranu nemusíme 
jejich stanovisko případně respektovat,  

3. že jejich stanovisko můžeme nahradit i soudním rozhodnutím,  
4. že občané neměli PD zpřístupněnou, jak by tomu mělo být, takže se o ni často 

ani nezajímali, tedy že dnes bývají překvapeni,  
5. že vyjádření občanů i v této fázi je nezbytné – není možné o takové věci 

rozhodovat jen „ve třech“,    
6. ano, že ty šikany jsou buzerací – doplňuji - a také i proti bezpečnosti provozu – 

každá z nich  
1. “vyhazuje” vozidla do protisměru – viz Zastávka,  
2. také kolizi lze zabránit pod určitým úhlem nájezdu lépe, než při tomto 

najíždění kolmém,  



3. je fyzicky zmenšen prostor k úhybným manévrům,  
4. a že šikanu lze přijmout jen v případě příjezdu do křižovatky zprava – 

doplňuji - volant na opačné straně rozhledu 
7. že když stavba nestojí, je možné provést změnu úplně snadno,  

3. pokud jde o “uznání” – proč neuznat?, rád uznám, ale především jsem uznal férovou 
informaci starosty o tom, že od doby, kdy jsem tudy projížděl, a nebyl jsem sám, byla 
již provedena úprava odebráním těch dvou obrub, stačilo jen poslat odpověď – už 
jsme opravili,  

4.  Závěrem doplňuji:  
1.  že touto úpravou stejně nedošlo k dodržení jimi odkazované normy ČSN 73 

6110 – projektování MK – kdy podle čl.9.4.4, tab.10, by měl být při návrhové 
rychlosti 20km/h poloměr kružnicového oblouku 12m, podle projektování 
křižovatek – ČSN 73 6102, čl. 5.2.4.2.3, tab.10 je to poloměr 9m, resp. 12m - 
což zde ve směru na Ivančice dodrženo není, nyní je tam – změřeno na místě – 
max. poloměr 5,5m?, předtím byl poloměr 8m – zjištěno z mapy – to je rozdíl 
podstatný, a k tomu dál se o cca 40° nyní zvětšil středový úhel. Tedy na pruhu 
ulice Hybešova – Ivančice došlo k úplně zbytečnému a podstatnému stísnění 
poměrů, proč?,  

2. že nová úprava nijak bezpečnost nezvyšuje – stále zůstává pravidlo pravé 

ruky a přednost vozidlům jedoucím v protisměru,  
3. a že u křižovatky na ul. Neslovická je – změřeno na místě - výkop – je 

realizovaný poloměr rovněž cca 5,5m? Zde výslovně, a více jak 10let co se to 
projednává, trvám na tom, aby zde šikana vůbec nebyla, anebo aby byla 

alespoň dodržena norma – tedy poloměr zaoblení směr Brno 12m 

    
   Toto prosím také připojit zveřejnit i na stránkách obce, a ve zpravodaji. Je potřeba nechat 
rozhodnout občany, to je nyní priorita 
  
   Mimo toho na stránky obce dejte prosím obratem i PD v PDF – teď jsem tam nenalezl už 
vůbec nic.  
     
Děkuji, s pozdravem 
Pavel Vybíral 
Tetčice, Palackého 17, 664 17 
737 121 147, 546 412 941 
  
From: Jan Šon  
Sent: Thursday, July 09, 2015 1:27 PM 
To: Pavel Vybíral  
Subject: FW: FW: Zápis 
  
Zdar, doplníš to, nebo to chceš na obecní stránky samostatně?? 

  
From: Obec Tetčice [mailto:obec@tetcice.cz]  
Sent: Thursday, July 09, 2015 1:25 PM 
To: 'Jan Šon' 
Subject: FW: FW: Zápis 
  



  
  
From: Hlavoni [mailto:Hlavoni@seznam.cz]  
Sent: Thursday, July 09, 2015 1:23 PM 
To: Obec Tetčice 
Subject: Re: FW: Zápis 

  
Do zápisu požaduji jednoznačně doplnit, že p.Hlavoň upozornil p.Vybírala, že projekt je zcela 
v souladu se současnými platnými normami, jeho provedení je zcela v souladu s vyjádřeními 
policie ČR a odboru dopravy Rosice. Na náš dotaz policii ČR zastoupené p. Skokanem, zda 
by byla ochotna přistoupit na jinou variantu než jaká je v současné době navržena, bylo 
řečeno jednoznačné NE, stejně tak se vyjádřil i zástupce odboru dopravy p.ing Burian. I přes 
toto tvrzení těchto dvou orgánů požadoval p.Vybíral svolání veřejné schůze s tím , že přání 
občanů je nad zákon, že ona úprava křižovatky je buzerace ze strany úřadů a že by se obec 
měla případně svých práv domoci i soudně. Popravdě řečeno, nedovedu si dost dobře 
představit v současném stavu rozpracovanosti, kdy stavba prošla veškerými schvalovacími 
procesy začít nějaký soudní spor. Je potěšující, že na konci schůzky a poté, co p.Vybíralovi 
byla křižovatka proměřena a ukázán finální stav uznal, že je křižovatka celkem v pořádku. Jan 
Hlavoň, místostarosta 

---------- Původní zpráva ---------- 
Od: Obec Tetčice <obec@tetcice.cz> 
Komu: 'Jan Šon' <starosta@tetcice.cz>, hlavoni@seznam.cz 
Datum: 9. 7. 2015 11:57:19 
Předmět: FW: Zápis 

  

  

  

From: Pavel Vybíral [mailto:vybiral.smlouvy@email.cz]  
Sent: Thursday, July 09, 2015 9:55 AM 
To: Obec Tetčice 
Subject: Zápis  

  

 


