Věc: Stížnost na fungování projektu Dyje II.
Vážená paní senátorko, Vážené dámy, Vážení pánové zainteresovaní v tomto projektu.
1) Podávám tímto stížnost na tým správce stavby!
Obec Oslavice, jakož i ostatní obce a města ze Žďárska zainteresováni v tomto projektu
platíme 70% plateb na správce stavby, proto předpokládám, že máme právo se tady vyjádřit.
V době, kdy jsem se snažil přesvědčit zastupitelstvo obce Oslavice, abychom schválili
smlouvu se svazkem na správce stavby jsem měl (možná jsem to špatně pochopil) tuto
představu:
a) tým správce stavby pracuje na zajištění dotací z Evropské únie.
b) Bude dozorovat stavby na jednotlivých podprojektech.
Ad a) Dozvěděl jsem se, že teprve na přelomu října a listopadu začali téct slíbené peníze.
Jelikož stavba probíhá a platby o obcí jsou vyžadovány již od konce roku 2010, považuji toto
za zásadní selhání správce stavby a žádám pana prokuristu o vysvětlení, jak bude správce
stavby potrestán?
Ad b) Kontrolní dny jsou špatně vedeny a především se míjí účinkem. Jsem uvolněný
starosta, proto se snažím maximálně na tyto sezení docházet i na vlastní stavbě trávím
maximum času, který si můžu dovolit. Malé připomenutí pro ty, kteří by to náhodou nevěděli
nebo dělají, že to nevědí:
Očekávali jsme od těchto sezení, že vyslovíme problémy, nad problémem se pobavíme,
vyřešíme společnými silami a do daného termínu bude vyřešeno. V případě nevyřeší a
nepodání zavčas oprávněného vysvětlení, očekáváme rázné zakročení správcem stavby tak, že
si toto zhotovitel již nedovolí. Bohužel realita je taková, že termín splněn není, správce bez
mrknutí oka si vymyslí další termín, opět není splněno a takto se to opakuje klidně několik
měsíců za sebou. Vše musíte vědět, pokud čtete zápisy z kontrolních dnů.
Otázka za vedení svazků? Jak bude správce stavby potrestán?
Závěr: Moje účast na těchto seancích ztrácí smysl, nic se neřeší, jen nám to všem zabírá čas a
především peníze, které obce vynakládá na tým správce stavby přichází vniveč. Navíc jsem si
představoval, že dozor bude dojíždět na stavbu a trávit tam několik hodin denně. To, že
přijede na pár minut, udělá pár fotek a odjíždí nepovažuji za dostatečné.
Jsme malá obec, která si musela peníze půjčit a nelze dále trpět toto vyhazování peněž,
patřící našim občanům. Bohužel jako zástupce obce Oslavice nemůžu občanům podat
rozumné vysvětlení.
Na základě výše uvedených zkušeností žádám představitele svazku Žďársko, aby rázně zasáhl
a aby byl učiněn dodatek ke smlouvě, na základě které přispíváme na správce stavby a náš
příspěvek byl odpovídajícím způsobem snížen. Navrhuji snížení příspěvku na správce
stavby ze 70% na 10% ceny připadající na obec Oslavice.

2) Podávám tímto stížnost na zhotovitele stavby – Unistav a.s.
Firma Unistav a.s. zastoupena na Velkomezeříčsku panem Ing. Novákem se jednoduše řídí
heslem: „Slibem nezarmoutíš, když třikrát slíbíš, jako když jednou uděláš.“ Nechápu, jak si
může takové jednání firma vůbec dovolit??? Klidně Vám slíbí do očí i to, co ví, že nelze
splnit. Slušný člověk se omluví a nabídne náhradní řešení!
K podprojektu Oslavice.
S lidmi vykonávající fyzickou práci přímo ve výkopech jsem spokojen. Dá se celkem
domluvit na věcech, které jsou nutné pro rozumný chod obce. Je však věčný problém se
zásobováním stavby. Opakovaně je na stavbě nedostatek techniky, dokonce materiálu
(pohonné hmoty, prosívka, drť). Dále mám informace o špatné komunikaci mezi Unistavem
a.s. a správci sítí. Především E.ON a Vodárenskou a.s.
Výsledkem toho je, že to vše odnáší občané naší obce. Upozorňují, že občané vydrží dost, ale
musí vidět alespoň snahu a nějaký rozumný výsledek. Několik měsíců několik desítek metrů
otevřený výkop v jedné ulici (cca červenec – listopad) lze těžko vysvětlit. Pokud se v místě
pracuje (problémy s přeložkou sítí a tvrdost části podloží) dá se vysvětlovat. Pokud se však x
dní ve výkopu nepracuje, že se neustále na něco čeká, tak rozumně ne. Důsledkem toho je, že
dnes 13.11.2011 zamrzla voda tzv. „natvrdo“. Toto již nelze občanům rozumně vysvětlit.
Před tímto koncem jsem několikrát varoval zhotovitele i správce stavby.
Dovoluji si ještě jednou shrnout výsledy:
Špatná práce správce stavby – zůstává jen u slibů.
Špatné zásobování stavby a nedostatek techniky.
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