Fakta o kauze parkování na chodníku ve Všechromech
Začátkem podzimu roku 2010 nechal obecní úřad zrekonstruovat chodník ve Všechromech před domem
tehdejšího místostarosty (č.p. 28) a vedle stojící bývalou školou (č.p. 26), kterou od obce koupila jeho
dcera. Chodník byl po celé své délce proveden snížený s nájezdovými obrubníky a po dokončení začal
sloužit pro parkování vozidel, což vzhledem k jeho šířce znamená jeho úplné zablokování pro chodce.
Začal jsem se proto o tuto akci zajímat a během vleklé kauzy (trvající přes 4 roky) jsem zjistil řadu
závažných skutečností.
Na parkování na chodníku před domem č.p. 26 uzavřela obec s dcerou místostarosty smlouvu (bez
souhlasu policie i odboru dopravy) na 50 let za 1,- Kč ročně se sankcí v případě výpovědi ze strany obce
1 mil. Kč s tím, že opravu chodníku provede na své náklady nájemce. Policie následně vydala souhlas
s občasným krátkodobým parkováním 2 vozidel před č.p. 26 za podmínky, že vedle vozidel zůstane volný
pruh šíře 1,5 m nebo bude chodník uzavřen zábranou a před ní bude vytvořeno místo pro přecházení.
Mezitím byla rekonstrukce chodníku provedena firmou najatou obcí (místostarostou) před oběma domy,
za část před č.p. 28 zaplatila obec 153.431,- Kč, ačkoli tuto investici rada obce nikdy neodsouhlasila, za
část před č.p. 26 (1,5 krát větší) zaplatila nájemkyně 26.561,- Kč s tím, že dodala vlastní dlažbu a štěrk
(v ceně cca 15 tis. Kč).
Na základě zjištěných skutečností jsem v říjnu 2010 podal na tehdejšího místostarostu trestní oznámení,
které policie následně dvakrát po sobě odložila, což trvalo 1 rok. Třetí vyšetřování (nařízené státním
zástupcem) trvalo další 2,5 roku, nakonec však státní zástupce prokázaný přečin místostarostovi odpustil
a trestní řízení zastavil s velmi podivným odůvodněním, že nevýhodná smlouva na pronájem chodníku
k parkování byla mezitím (pod tíhou hrozby trestního stíhání) ukončena dohodou ze strany nájemkyně, a
že občané obce díky informacím od orgánů obce i samotní podezřelí údajně „pocítili, že orgány činné
v trestním řízení reagují na nesprávnosti při zacházení s obecním majetkem“.
Auta však na chodníku parkují stále (i když v podstatně menší míře), policie vytrvale odmítá tyto
přestupky řešit a Městský úřad v Říčanech, kterému jsou zadokumentované přestupky předávány k řešení,
rovněž mlčí, přestože byl k řešení těchto přestupků už vyzván i nadřízeným krajským úřadem.
Více se můžete dočíst na stránkách www.vsechromy.cz v článcích Parkování na chodníku a Trestní
oznámení na bývalého místostarostu.
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