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jďtě předHádrám můj dnešní (=aktuátní} názar na někter€ úkony a jednání §titřústy - pro dolaeslení
událostí. Kdysi jsem tb nijak nďrodnotil, eni mne to nenapadlo, ale daes v sowislosti s dašími
okoInostmi a skute&ros&ni se na to nelze dívat jinak než negativně.

Dosud jsem nepochopil, jak mohl stiřosta v únoru 2020 sám od sebe (anř by mně to předem
sděIil, dnes v tom nespařuji snahu pomoci z jeho sftany, jak to kdysi nafial, poavat si geodeta p.

Jcrdáka (staŇího) na pozemek ve vlastnictví manželů Peškoqich na parc. ě-2265lL9 v Hudlicíďr
= tj" ten pozemek u silnice (původní qiměra 5.676 m2) a klidně (bez v daném okamžiku mého a
manželky souhlasu) dělit si te§to pozemek, který je sice určen Úr pro veřejně prospšnou stavĎu,

ale byl a je ve qýlučném vlastrricwí manželů Peškových. Pozemek nedostali manželé PeŠkovi
zdarma museli ho kdysi koupit - samoďejmě za peníze.... Bylo to postaveno tak, že tímto dělením
se vlastrrě nechává manželům Peškoqým qiměra cca 2.676 m2 z pŮvodní výměry 5.676 m2.

Starosta moji osobu o této akci,,vyqýčOvání" (nebo spíše dělení tohoto pozemku) infornoval ten
den ráno (nebo předcházející den) a konstatoval, že tam pozval gcodeta Jordáka, aby ten náŠ

pozemek rozdělil na 2 parcely... a zda-li se nechci níčasnrit...

Pozvání k dBení našeho pozemku jsem samodejmě přijar (opak přece by ani nebyl možný, kdyŽ
parcelovali náš pozemek) a pňjel jsem tam a bylo pařno, že ten pozemek se zeměřuje-parceluje....

Starosta to podal tak, že nám jako manželům Peškovým nechává (z té původní výměry 5676
m2} cca 2700 m2 a obec si neóá ve veřejnóm ájmu fu část pozemku podél silnice - cca 3.000 m2
údajně pro stavby cca 2 bytoqých nízkopodlafuích domŮ:výstavba oM. vybavenosti.

Vďúedem k tonu, že věděl, že podporuji starší osoby a sfibil jsem nějakou formu podpory obci
jĚ dříve, tak jsem souhlasil s dělením.

Ale !.. problém spoóvat v tom, žs §tarcsta sdďil, že daň z nabytí ok platit nebude. Konec
konců byl to dar, tak by to měla b;ýt damvací daň, toto byla první podstatní změna.

Ale pokud manže}é Pďkovi prodají např. pouze 2 svoje parcely v Hudlicích pro stavby RD v
lokalitě ,§ Kaštanu", tak Ě jakénkoli 3. prodeji své da§í nemovitosti (pozeml*) se vše zdaňuji
zpětrě = DPH.

Ale ono zatím nic nedopadlo a začínáme mít s manŽelkou názor, Že s námi bylo ze strany stalosty
pokud jde o teilto pozemek {iehož část se uvažovala darovat obci} neférově jednáno, Že nakonec se
převod na obce nebude realizovat.

A kdyby to byl dar, tak je tam darovací daň... Prostě všude jsou nějaké daně a není si možné
myďet" že manželé Peškovi budou piatit daně ještě za darování pozemku obci (v současnosti je vŠak
dmud v důsledku koronaviru daň z nabytí osvobozena - doufám...}

Avšak aktuální alarmujicí postoj starosty spočívá v tom, že zíměrně a pío Eme nepochopitelně
blokuje zprovoznění nové lokality ,,U Kaštanu". Porušuje své záHadní povinnosti vyplývající mj.
izté jňzniňované Smlouvy (Plánovací smlouvy} ze dne 13.02.2013 uzavřené mezi Obcí Hudlice
a společrrostí PET spol. s r.o. (viz pňloha) tím, že ignoruje své ákladní pavinnosti, své základní
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úvazky z této smlouvy vyplývající. Jde o standardní a závaznou smlouvu, která je vymahatelná"
avšak na žaloby není čas, to je poslední možné řešení.....

Starosta jř více než 3 měsíce (ano, ie to jĚ více než 3 mčsíce po kol,audaci l!!!) bezdůvodně
sabofuje (blokuje) a nep}ní si své základní povinnosti, ke kterým se zavázal za Obec.... Patrně
je be4ředněfué mu sdělovat, že naší snaně hrczí nemalé smluvní pkuty od již několika r{asnnftů
parcel.-. a nejedná se o malou $rmu (teď není čas to poótat a hledat, ale hrozí to a to pouze }rvůli
nejspíše nezodpovědnosti starosty, kteqý, jak se to jeví, se lyhýbá předání a převzetí vybudované
veřejné infrasnnrktury v lokalitě,,U Kaštanu'.)

Starosta dobře ví, sdělovď jsem mu to velmi zfutelně, že je nutné si konečně převzít dílo ze
strany obce, žejde o dílo veřejně prospěšné infrastruktury, že nám hrozí pokuty odjř stávajících
kupců=vtastnftů parcel a to na aikladě jř uzavřenýó smluv o budoucích kupních smlouvách.....

Dokcnce námbudou i nabíhat i sml. pokuty od České spořitelny, a.s., která nrto výstavbu
zaúvěrovala pro moji společnost PET spol. s r.o., která je 32 roků klientem této banky.

Ani tato banka jejíž experti soustavně průběžně kontrolovali pnlběh výstavby této veřejné
infrasruktury, nepochopí (a nikdy se s tím nesetkala), že se jĚ přes 3 měsíce čeká na převzetí této
nové aveřejné infrastruktury na obec Hudlice.

Dokonce jsem již začal jednat s advokáty o niásledné případné žalobě proti obci o náhradě škody.
A já se ani těm kupujícím nedívím.... Opakuji, že starosta dobře vi a to již cca přes 3 měsíce z
§stiny od MÚ Beroun a samozřejmě od nás, že je zkolaudováno a že obec má pvinnost převzít
onu hotovou, zkolaudovanou veřejnou infrastrukturu. Opakuji : Obec dobře ví a oMĚela to
písemni že ásadní (kiíčúvý) kolauda&lí souhlas stavby : Ptochy pro bydlení, technické vybavení
úzeilú, komunikace vč. chodniků, veřej. osvětlení a dešť. kanalizace", nabyl právní moci již
dn€m 1&05.2020 !! , přičemž §tailsta to dosud zala ignoruie a asi mu tento stav v5ňovu!c.
Nectrápu, na co se čeká..."..

Mezi naší společností PET spol. s r. o. a Obcí Hudlice je platná a účinná jediná standardní
Smlouva {chápani jako phínovací srrlouva) a to ze dne 13.02.2013, kterou by se obě strany měly
respektovat a ve které mimo jiné v odst. 9 je jednoznačně sjednáno : - cituji : ,,Obě smluvní střany
se současně dohodly, že po řádném zkolaudování místní obslužné komunikace v ,,ob5rtné zóně
,,U Kďtanuo tato bezbarierová komunikac* o celkové šířc€ 8 m včetně chodnikri bude
stranou pnní bezúplatrrě převedena do vlasurictví 2. strany a to yčetně veřtjného osvětlení,
připravené tlakové kanalizace a dešťové kanaliz.66g.

Zde si dovoluji opětně opakovat, že od řádné kolaudace MÚ Beroun, odboru Dopravy uplynulo
jř více než 3 měsíce a společnost PET spol. s ro. dosud marně čeká, zda-li bude naplněna jř shora
zmiňovaná Smlouva s Obcí Hudlice ze dne 13.02.201"3.

Další problém pravděpodobně nastane v jednání o převodu námi nově vybudované splaškové,
tlakové kanalizace (dáte jen TK), která se bude (a samozřejmě musí převést) převádět na obec
Hudlice v souladu s jř zmíněnou Smlouvou ze dne L3.02.ZOL3, když není důvod čekat další
měsíce, tj. jĚ 4. měsíc od její kolaudace !!

Naše společnost to nemůže kolaudovat, protože nemá povolení k provozování tlakové kanalizace
od Krajského úřadu v Praze a provozovatelskou smlouvu. Toto u obce odpadá, ta si nrto tlak.
kanatizaci mŮže kdykoli přev-zít (de facto má jř vlasnú TK včenrě ČOVl - samozřejmě se všemi
detailními qýkresy skutečného stavu pŇběžně vypracovávanými v průběhu stavby -v pnlběhu
poklídání IS zeměměficlrými inženýry. Obec Hudlice, na aíkladě srrlouvy mezi námi uzavřené je
povinna si tuto splašk. tlak. kanalizaci převzít..
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Zásadní věcí je, abychom uzavŤe§ (PET spol. s r.o.} s obcí kupní smlouvu (nebo smlouvu o
převodu, případně za symbolickou cenu), kterou jí převedeme kompletrú ními vybudovanou
splašk. tlak. kanalizaci - a to opět zdůrazňuji v souladu s jř uzavřenou Smlouvou s Obcí ze dne
13.02.2013.

Máme připravena přesná, veškerá geodetická zaměření skutečného stavu u všech inž. sítí. A
komunikace. Jsou pfipraveny Zápisy o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich
ucelenýchčástí. ,

Mohl bych pokračovat diáte.. ... Tímto žádám zastupitelstvo o pomoc v této popsané záleátosti.

Děkuji
PET spol. s r.o.

zastoupena Petrem Peškem

PhDr. Hana Pešková
manželé


