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Vyjádření k návrhu dohody o podmínkách realizace stavby „UI. Telečská a
Wolkerova — rekonstrukce části kanalizace a vodovodu včetně veřejných
přípojek‘

Vážený pane náměstku,

obracím se na Vás v zastoupení Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO (,Svazek)
ve věci Vašeho dopisu čj. MMJ/OSR/2001/2017-StJ jihlvpl7v000pq, ze dne 4. 1. 2017,
který jsme obdrželi dne 9. 1. 2017 a v němž nás žádáte o připomínkování, případně
odsouhlasení, a podpis přiloženého návrhu dohody o podmínkách realizace stavby,, Ul.
Telečská a Wolkerova — rekonstrukce části kanalizace a vodovodu včetně veřejných
částí přípojek (,‚Návrh dohody).

Rozumíme, že v rámci předmětné stavby mají být mimo jiné odstraněny části stávajícího
vodovodu a kanalizace ve vlastnictví Svazku a nahrazeny novými vodovody a
kanalizacemi vybudovanými do vlastnictví Statutárního města Jihlavy.

Váš dopis a návrh dohody byl projednán dne 14. 2. 2017 předsednictvem Svazku.
Dovoluji si Vás informovat, že Svazek nesouhlasí s Návrhem dohody, ani s realizací
stavby jako takové, zejména nesouhlasí s odstraněním vodovodů a kanalizaci
v jeho vlastnictví a s jakýmikoliv zásahy z Vaší strany do vodovodů a kanalizací ve
vlastnictví Svazku a přípojek, které jsou na tyto vodovody a kanalizace napojeny
Bez souhlasu Svazku, který je tímto odepřen, nelze předmětnou stavbu povolit ve
stavebním řizení, natož realizovat.
Svazek si nepřeje, aby bylo ze strany Statutárního města Jihlavy jakkoliv zasahováno do
vlastnického práva Svazku k předmětným sítím ve vlastnictví Svazku. Upozorňujeme
Vás, že pokud bude pokračováno v povoováni anebo rea‘úzaci stavby zVaší strany,
Svazek je připraven využít na ochranu svých práv a oprávněných zájmů veškeré
dostupné právní prostředky.

K tomuto nesouhlasnému stanovisku Svazek vede jeho zkušenost s realizací obdobných
staveb na území města Jihlavy v posledních třech letech, kdy Svazek ve vztahu
k investičním akcím Statutárního města Jihlavy projevil vstřícnost, ke které nebyl
povinen, a uzavřel řadu obdobných smluv o podmínkách realizací staveb, na jejichž



základě došlo k odstranění částí vodovodů a kanalizací ve vlastnictví Svazku. Při
povolováni a realizaci těchto staveb však nebyly dodrženy oprávněné a zákonné
požadavky Svazku a nebyly dosud z důvodů na straně Statutárního města Jihlavy
uzavřeny dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.
Přes absenci dohod vlastníků pak Statutární město Jihlava jednostranně zahajuje a
pokračuje v kolaudačních řízeních a jsou mu v rozporu se zákonem pro tyto stavby
vydávány kolaudační souhlasy a rozhodnutí. Toto nerespektování oprávněných a
zákonných podmínek Svazku pouze vede ke zhoršení provozní situace a vzniku
dodatečných nákladů a škod na straně Svazku, jeho provozovatele a odběratelů Svazku,
Aby Svazek zabránil dalšímu prohlubování a zhoršování této situace, dalšímu tříštění
vlastnictví vodovodů a kanalizací a vzniku dalších škod a nákladů na jeho straně,
rozhodlo předsednictvo Svazku, jak uvedeno výše.

S pozdravem

lng.Mitoslav Šmíd
tajemník SVaK Jihlavsko
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