
 

 

 

 
 
GARDE/Ekologický právní servis 
 
 
 
V Nošovicích dne 27.8.2007 
 
 
Závěrečné vyjád ření HMMC k problematice kanaliza čních systém ů 
 
 
 
Vážení přátelé, 
 
tímto reagujeme na Váš poslední dopis týkající se naší diskuse o jednotlivých typech kanalizace 
v areálu našeho závodu. 
 
S potěšením konstatujeme, že alespoň v oblasti technologické a splaškové kanalizace se 
shodneme na použitém materiálu i systému spojování. 
 
Pokud jde o odvod dešťových vod, dovolte nám následující vyjádření: 
 
Jsme přesvědčeni, že z dosud zpracovaných materiálů a vyjádření je naprosto zřejmé, že námi 
navrhované spojování pomocí spoje s gumovým kroužkem vyhovuje jak příslušným normám, tak 
podmínce EIA i konkrétním podmínkám místa stavby. Vycházíme zejména z toho, že: 
 

- dle závěrů znaleckých posudků navrhovaný systém z obecného hlediska požadavky 
příslušných norem a legislativy splňuje 

- podle vyjádření Ministerstva pro životní prostředí (citovaného ve Vašem dopisu ze 
dne 16.7.2007) vyhovuje předmětné podmínce EIA systém, který splní zákonné 
podmínky 

- aplikace konkrétních podmínek dané stavby dle znaleckých posudků záleží na 
příslušném autorizovaném projektantovi – kterým byl také zpracován náš návrh 

- podmínkou bezchybné funkce potrubí je správný technologický postup při jeho 
pokládání – v zájmu maximální objektivity bude dodatečný technický dozor zajištěn 
prostřednictvím agentury Czechinvest 

 
 
Neshledáváme důvod k přijetí Vašeho požadavku na vyhotovení dalšího posudku, 
zpracovaného na náklady naší společnosti znalcem vybraným EPS, neboť máme za to, že naše 
dohoda ze dne 23.5.2007 byla naplněna a tři expertní posudky jsou dostatečným podkladem pro 
vyhodnocení dalšího postupu. 
 
Znovu tedy opakujeme naše přesvědčení, že námi předložený návrh je dostatečně podložen a 
zpracován oprávněnými osobami a spolu s dozorem zprostředkovaným agenturou Czechinvest 
je zárukou, že kanalizace bude provedena v souladu se všemi zákonnými požadavky. 
Samozřejmě bychom upřednostnili, kdyby se toto řešení setkalo s příznivým přijetím i z Vaší 
strany - naše společnost již však (i s ohledem na závěr Vašeho posledního dopisu) nevidí 
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prostor k dosažení naprosté shody v této otázce a jelikož další časové zdržení není z naší strany 
akceptovatelné, podnikli jsme následující kroky: 
 

- požádali jsme Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, o povolení změny stavby před 
dokončením, týkající se změny způsobu spojování potrubí. (Pro pořádek 
podotýkáme, že stavba kanalizace již byla započata výkopovými pracemi pro uložení 
potrubí a nelze tedy hovořit změně „nezahájené“ stavby“) 

- tomuto vodoprávnímu úřadu byly předloženy znalecké posudky a související 
vyjádření všech stran 

- dne 24.8.2007 vodoprávní úřad po prostudování uvedených materiálů zápisem do 
stavebního deníku navrhovanou změnu povolil s podmínkou, že k těsnění spojů 
budou použity dva těsnící kroužky a před uvedením do provozu bude předložen 
doklad o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN EN 1610. 

 
Betonové potrubí položené začátkem května bylo v průběhu minulého týdne odstraněno. 

 
Zhotovitele stavby jsme vyzvali k objednání materiálu a oznámení data zahájení prací agentuře 
Czechinvest, kterou jsme požádali, aby se na Vás obrátila s podrobnostmi provádění 
technického dozoru, případně prodiskutovala Vaši účast na něm. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Petr Michník 
  


