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Věc: Dopis panu starostovi – výzva k projednání na zastupitelstvu města

Vážený pane starosto,
dne 29.12. 2019 proběhla schůzka majitelů a obyvatelů nemovitostí /Dušek Petr, Klap Karel,
Nádvorník Ivo, Vinkler Tomáš, Zukal Vlastimil/ ulice Emericha Dítě, kde jsme se seznámili s průběhem
jednání prosincového zastupitelstva a také s Vaší odpovědí na naši žádost o projednání problému
kanalizace a poldru v ulici Jakuba Hrušky. Celou situaci jsme řádně prodiskutovali a její výsledky jsme
se pokusili níže popsat.
Konstatujeme velké rozčarování nad stylem a obsahem Vaší odpovědi. Z odpovědi a z načasování
odeslání této odpovědi je zřejmé, že byla psána ve spěchu a bez zjevného zájmu nám konkrétně
odpovědět. Předpokládali jsme, že na 15 jasných otázek bude ve Vašem vyjádření 15 jasných
odpovědí. Toto se však nestalo a Vaše odpověď vyzněla tak, že v odpovědi Vás zbrzdilo vyjádření
pana Ing. Rýznera, na které jste údajně čekali. My jsme také čekali, že nám dáte zápis ze schůzky
konané dne 27.11. 2019 k odsouhlasení než bude rozeslán, ale ze strany města nás nikdo neoslovil a
zápis byl rozeslán bez našeho souhlasu i s určitou chybovostí, která z naší strany nebyla vyřčena.
Vidíme v tom ze strany města zjevné poskytnutí výhody jedné zúčastněné straně onoho jednání.
Žádáme tedy o novou a již erudovanou odpověď na našich 15 otázek a požadavků. Myslíme si, že
po měsíci, kdy jste měli naše otázky k dispozici, můžeme tyto odpovědi požadovat i s konkrétním
řešením, včetně termínů a jednotlivé odpovědnosti osob zodpovědných za řešení.
Znovu upozorňujeme na neutěšený stav statiky poldru, což potvrdilo i vyjádření statika, kdy
konečný verdikt posuzované stěny poldru zní – NEVYHOVUJE. Dovolujeme si Vám doporučit přečtení
zprávy statika doprovázenou komentářem pana Rýznera, kde jsou jasně popsané příčiny současného
špatného stavu poldru. Jako jeden z našich požadavků je to, aby s výsledky všech jednání ohledně
poldru byli seznámeni všichni členové zastupitelstva. Do dnešního dne nebylo tak podle našeho
zjištění učiněno, což nás jenom ujišťuje v domněnkách o férovosti a zájmu Vašeho jednání o
problematiku městské kanalizace a poldru.
Z nám dostupných informací proběhly dne 21.12. 2019 zátěžové zkoušky komunikace nad
poldrem. Byli bychom tedy rádi, kdyby v případě, že již máte výsledky těchto zkoušek, nám tyto
výsledky byly poskytnuty. V případě, že výsledky ještě nemáte, tak bychom Vás žádali o jejich
poskytnutí bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Na schůzce s majiteli nemovitostí dne 29.12. 2019 jsme se dále shodli na tom, že zásahy, které byly
zatím provedeny budou funkční pouze za ideálního stavu kanalizace pod poldrem. Jinak veškeré
zásahy zatím provedené neřeší dlouhodobě celou situaci, naopak ještě ji zhoršuje z hlediska životního
prostředí, proto Vás žádáme Vaším prostřednictvím o zaslání vyjádření odboru životního prostředí

k dané situaci v poldru. K dalším problémům se vyjádříme na případné další schůzce, která jistě bude
z Vaší strany iniciovaná. Doporučovali bychom, aby tato schůzka obsahovala i návštěvu této lokality,
kde by se mohlo konkrétně poukázat na nedostatky v řešení celé situace.
Byli bychom rádi, abychom při řešení celé neutěšené situace kolem poldru a kanalizace byli bráni
vedením města jako PARTNEŘI. Vždy jsme se snažili při jednáních předložit konstruktivní návrhy,
které by minimalizovaly případná rizika současného stavu. Tyto návrhy však jsou realizovány velmi
částečně a nebo vůbec. V případě, že bude i nadále docházet k liknavosti řešení celé situace, budeme
nuceni využít všechny možnosti našeho právního řádu a všech nástrojů k tomu určených, abychom se
domohli konečného a pro obě strany vyhovujícího řešení. Věříme, že k této situaci nás nedotlačíte.
Kopii tohoto dopisu zasíláme rovněž radě města, protože si nejsme jisti, jestli byla rada s naším
předešlým dopisem vůbec seznámena. Po Vašem obdržení minulého dopisu proběhly již dvě rady
města, ale v usnesení ani z jedné rady není patrné, že by se rada naším dopisem vůbec zaobírala.
Děkujeme za Váš čas a doufáme, že Vaše odpověď bude vedena pozitivní myslí. Jako
korespondenční adresu pro odpověď využijte adresu jednoho z obyvatelů ulice Emericha Dítě pana
Karla Klapa, Emericha Dítě 1771, 396 01 Humpolec, který byl námi pověřen vedením celé agendy.

