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V Ostravě dne 16.2.2007

Opatření ke splnění požadavků EIA a technické dokumentace při stavbě dešťové 
kanalizace

Vážení přátelé,

rádi bychom tímto dopisem ukončili diskusi o problematice svařovaných spojů na dešťové 
kanalizaci prováděné na stavbě našeho závodu v Nošovicích.

Dovolte mi nejprve stručně shrnout dosavadní vývoj:

- dne 1.2.2007 jste nás oficiálně informovali o neplnění požadavků EIA a projektové 
dokumentace při  stavbě dešťové kanalizace tím,  že při  spojování  potrubí  nejsou 
používány svařované spoje

- dne  2.2.2007  jsme  na  Vaše  oznámení  reagovali  deklarováním  naše  zájmu  na 
správném provádění stavby a ujištěním, že pochybení bude napraveno

- dne  6.2.2007  jsme  Vám  sdělili  přibližný  harmonogram  výměny  potrubí  spolu 
s informací,  že  nebude  používáno  elektrické  svařování  spojů,  ale  srovnatelná 
technologie sváření, aniž bychom měli sebemenší podezření, že taková technologie 
by  nemusela  vyhovovat  Vašim,  resp.  příslušnou  dokumentací  předepsaným 
požadavkům

- dne 9.2.2006 jste zpochybnili jak použitou technologii, tak způsob jejího provedení a 
požadovali jste nápravu jedním z navrhovaných řešení. Naše společnost tak nařídila 
zastavení prací až do vyjasnění situace a v následující komunikaci připustila použití 
elektrosvařovaných  spojů,  nicméně snažila  se  obhájit  minimálně  kvalitu  způsobu 
provedení dosud provedených prací.

Jelikož předpokládáme, že obě strany sledují shodný cíl, tj. realizaci výstavby závodu s co 
nejmenším dopadem na životní  prostředí,  jsme přesvědčeni,  že po počátečním vítaném 
upozornění  EPS došlo  k nedorozumění  ohledně vhodnosti  následně použité  technologie 
(které bylo vystupňováno,  dle našeho názoru neoprávněným, obviněním z nedokonalého 
provádění tepelného svařování) a věříme, že k pokračování dosavadní dobré spolupráce 
nelépe přispějeme přijetím následujících opatření: 

Dosud  položená  část  dešťové  kanalizace  bude  odstraněna  a  nahrazena  potrubím 
spojovaným pomocí elektrosvařovacího kroužku. Pokud máte zájem dokumentovat výměnu 
kanalizace  prostřednictvím  Vámi  jmenovaného  fotografa,  rádi  Vám  takový  postup 
umožníme.
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Zbylá část kanalizace pro objekty, u nichž dosud probíhá stavební řízení, bude provedena 
způsobem, který bude plně v souladu s požadavky EIA a další  dokumentace – tedy buď 
výše uvedenou technologií nebo jiným vhodným způsobem, který bude předem projednán 
– jak jsme již zmínili při včerejším telefonátu s P. Francem.  

Vzhledem k tomu, že odstranění již provedené části lze odložit po dobu čekání na dodávku 
materiálu  vhodného  pro  elektrické  svařování,  uvítali  jsme,  že  jste  přislíbili  využití  této 
příležitosti ke kontrole kvality provedení dosud položené kanalizace a potvrzujeme termín 
úterý 20.2.2007 ve 13.00 hodin.

Závěrem nám dovolte vyjádřit  přesvědčení,  že další  průběh stavby již  bude probíhat ke 
spokojenosti  všech  zúčastněných  stran.  Budeme  velmi  rádi,  pokud  nás  v budoucnu 
kontaktujete a sdělíte nám včas své případné připomínky tak, abychom podobným situacím 
mohli předejít.

Těšíme se na další spolupráci, s pozdravem

Petr Michník
HMMC


