
 

       V Nahořanech dne 18.7.2019 

Vážení občané, 

v návaznosti na události Vám přináším oficiální stanovisko obce Nahořany k dopravní nehodě, která 

se udála dne 16.7.2019 v 9.33 hodin mezi obcemi Nahořany a Městec. 

V první řadě sděluji, že dopravní nehoda se stala s automobilem zn. Fiat Ducato v hasičském 

provedení, který je v majetku obce Nahořany a v užívání ho má SDH Nahořany. Vozidlo má platnou 

STK. Dle smlouvy o pronájmu z roku 2015, je smluvně zakotveno, že tento vůz bude obec využívat na 

technické zabezpečení, protože obec nemá žádný jiný automobil na přepravu materiálu. 

V druhé řadě musím všechny ujistit, že všichni zaměstnanci obce, včetně brigádníků se zúčastnili        

v měsíci červnu 2019 kompletním proškolením bezpečnosti, odborným pracovníkem. Na den 

16.7.2019 měla řidička vozidla řádné povolení k jízdě a disponovala rovněž platným řidičským 

průkazem.  

Ve sdělovacích prostředcích byla uveřejněna zpráva, že v době dopravní nehody bylo vozidlo využito 

v rámci kondiční jízdy hasičů. Musím uvést, že tato informace se nezakládá na pravdě a není mi 

známo, na základě čeho, případně kdo tuto informaci zveřejnil. Obec má k dispozici dokumenty od 

Hasičského záchranného sboru, kde je uvedeno, že se jednalo o hospodářskou jízdu, tedy v souladu se 

smlouvou mezi SDH Nahořany a Obcí Nahořany, při zajištění úklidu obce.  

Při jednání zastupitelstva obce ze dne 17.7.2019, byly zastupitelům předány všechny dostupné 

informace k předmětné nehodě. Dopravní nehoda je v šetření policie, která objasňuje všechny příčiny 

dopravní nehody a tudíž mi v současné době nepřísluší předkládat stanoviska ke vzniku, průběhu 

nehody a míry zavinění. V tomto směru se velice podivuji nad tím, že se v naší obci najdou i tací 

jedinci, kteří na sociální sítí vyjadřují svůj názor, že obec lže a snaží se problém zamést pod stůl apod., 

aniž pro tyto názory měly odpovídající důkazy.  

Za vedení obce Nahořany sděluji, že jsme nesmírně rádi, že to řidička a spolujezdkyně vozidla 

dopravní nehodu přežily, neboť kdo viděl značné poškození vozidla, musí dát za pravdu, že řidička a 

její spolujezdkyně se podruhé narodily, přestože utrpěly vážná zranění. V tomto směru se nemohu 

ztotožnit s komentáři na sociálních sítích, kteří komentují toto neštěstí zcela nevhodným způsobem se 

snahou za každou cenu poškodit Obec Nahořany. V této souvislosti musím zdůraznit, že Obec 

Nahořany vyčkává na ukončení šetření příslušné Policie ČR, aby mohlo rozhodovat o dalším postupu.  

                                                                                                   Josef Hlávko, starosta obce Nahořany 

       


