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Vážení,
v reakci na váš dopis ze dne 25.8.2017 vám sděluji, že jsem se jako zástupce obce Ludvíkovice
k vašemu obdobnému požadavku již vyjádřil dne 28.6.2017.
Je neuvěřitelné, že správce komunikace, na které se objevila závada závažným způsobem ohrožující
bezpečnost silničního provozu, pět měsíců hazarduje s životy osob a hledá způsob, jak odpovědnost a
náklady spojené s odstraněním nebezpečí přenést na jiné subjekty.
Ani posouzením poruchy, které provedla společnost AZ Consult, spol. s.r.o. není nepochybně
prokázáno, že závada je zapříčiněna poruchou inženýrských sítí, jejichž správcem je obec Ludvíkovice.
Prohlídka provedená kvalifikovanými osobami, kterou objednala obec Ludvíkovice, tuto domněnku
nepotvrdila a bez provedení sondy není možné příčinu přesně stanovit. Sdělil jsem vám, že obec je
připravena nést náklady související s opravou v případě, že se tato skutečnost prokáže. Jsme ochotni
poskytnout vám během odstraňování závady veškerou nezbytnou součinnost. Nejsme však ochotni
zasahovat do stavby v cizím vlastnictví umístěné na cizích pozemcích, zvláště pokud se jedná o velmi
frekventovanou silnici I. třídy v místě jejího křížení s další komunikací, jen proto, že je
pravděpodobné, že závady na komunikaci mohou souviset s vodovodní sítí v naší správě. Takový
zásah vyžaduje rozsáhlé dopravní omezení, součinnost s projektanty, s vlastníkem stavby atd.
Problematické by zřejmě bylo i řešení situace v případě, že by se porucha na inženýrských sítích v naší
správě nepotvrdila a pokud by takový neodůvodněný zásah do cizí stavby negativně ovlivnil technický
stav této stavby. Připomínám, že oprava povrchu komunikace proběhla v létě roku 2016 a je
pravděpodobně ještě v záruce.
Předpokládám, že ŘSD má s výše popsanými opatřeními rozsáhlé zkušenosti a disponuje na rozdíl od
obce i finanční rezervou ve svém rozpočtu, ze které může podobné náklady hradit. Námi navrhovaná
varianta řešení je mnohem efektivnější a rychlejší, což by mělo být v případě ohrožení bezpečnosti
tak velkého počtu osob zásadním kritériem.
Místo adekvátního řešení situace spočívajícího v okamžitém odstranění přímo hrozícího nebezpečí,
tedy závady na komunikaci, si ŘSD zcela nepochopitelně vyžádalo expertně-technickou pomoc a
vyzývá správce inženýrských sítí k provedení revize, přičemž si odpovědné osoby musí být vědomi
toho, že takový postup bude znamenat další prodlevu v řádech nejméně týdnů. Takový postup
považuji za nepřijatelný a nesprávný.
Jako obec se ve veřejném zájmu připojujeme k výzvě PČR k okamžitému odstranění závady.
Děkuji za pochopení. S pozdravem
Mgr. Jiří Šturma
starosta obce

