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V Ostravě dne 15.5.2007

Odpověď  na  oznámení  o  porušení  Deklarace  porozumění  při  stavbě  dešťové 
kanalizace

Vážení přátelé,

dovolte mi  stručně reagovat  na Váš poslední  příspěvek do dlouhé diskuse o  provádění 
dešťové kanalizace.

Rádi bychom především vyvrátili názor, že jsme zahájili stavbu kanalizace bez příslušného 
vodoprávního  povolení.  Vzhledem  k tomu,  že  výstavba  této  části  díla  je  podle 
harmonogramu stavby plánována až na červenec 2007 a nemá zásadní vliv na realizaci 
dalších  částí  závodu,  skutečně  nemáme  důvod  k úmyslnému  překračování  zákona  a 
zahájení stavby bez pravomocného povolení. Nyní prováděná část stavby je pouze úpravou 
dešťové kanalizace pod zařízením staveniště, kdy oproti  původnímu záměru má dojít ke 
svedení dvou jejích větví do jednoho odlučovače olejových látek s vyšší kapacitou. Ano, i 
tato část bude v budoucnu plnit funkci jedné z částí trvalé dešťové kanalizace, nicméně dle 
našeho názoru  se  stále  pohybujeme v oblasti  kanalizace povolené na základě ohlášení 
stavby.

Pokud jde o použitý materiál, mrzí nás, že EPS nám vytýká právě použití betonu, který sám 
uváděl  jako  jednu  z možných  alternativ.  Bohužel  i  naše  společnost  počítala  s tím,  že 
znalecký posudek bude hotov do 30.4.2007, jak zněla dohoda s VŠB-TU Ostrava, ovšem 
přes doslova každodenní urgence nám dosud posudek předán nebyl. Věříme, že po včerejší 
schůzce za účasti děkana stavební fakulty již termín tento týden platí. Musíme zdůraznit, že 
od okamžiku, kdy padlo rozhodnutí použít pro tuto krátkou část kanalizace betonové potrubí, 
jsme si byli vědomi toho, že závěry posudku mohou znamenat nutnost kompletní výměny 
položené části potrubí a jsme připraveni k takovému kroku přistoupit.

K jednotlivým požadavkům Vašeho dopisu:

- stavbu uvedené části potrubí jsme pozastavili, nikoli ovšem pro její nezákonnost, ale 
v zájmu získání času pro smírné urovnání sporu

- důsledné dodržování  podmínek územního rozhodnutí,  EIA a ostatních závazných 
rozhodnutí a předpisů je naší prioritou a věříme, že nám k tomu pomůže i znalecký 
posudek
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- závazek  postupovat  pouze  a  jen  v souladu  s českým  právem  samozřejmě 
deklarujeme i nadále

- znalecký posudek Vám samozřejmě zašleme ihned po jeho obdržení, neboť jsme 
přesvědčeni,  že bude nejlepším podkladem ke konečnému řešení  sporů ohledně 
provádění stavby kanalizace.

S pozdravem

Petr Michník
HMMC


