Obec OSLAVICE , Oslavice 1 , 594 01 Velké Meziříčí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
Omluva obcím sdruženým ve svazku SVK

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Vyřizuje
Ing. Pavel JANOUŠEK

starosta

V Oslavici dne:
8. listopadu 2012
Vážení starostové, Vážení zastupitelé, Vážení spoluobčané,
Obec Oslavice je zapojena do projektu „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“ dílčí projekt
E – region Žďársko. Dne 13.11.2011 jsem zaslal na předsednictvo svazku SVK Žďársko zásadní stížnost
na provádění tohoto projektu. Situace je téměř po roce stále stejná, stále nás tahají za nos a sedíme na
kontrolních dnech tak nějak do počtu. Konstatujeme tak nějak, že stanovené úkoly nebyly splněny,
stanový se nový termín a správce je spokojen. Toto se opakuji stále dokola. Viz poslední KD ve středu
7.11.2012 kde byl také pan tajemník. Mrzí mě, že se předsednictvo svazku dodnes nepostavilo (nebo
nemohlo postavit) za svou členskou obec. Navíc předsednictvo nezačalo moji stížnost ani řešit. Na svých
požadavcích stále trvám. Újma, která vznikne SVK Žďársko doporučuji požadovat po týmu správce
stavby.
Jako starosta obce cítím povinnost postavit se za své občany a za svou obec. Vždy jsme požadovali, aby
při výstavbě byl minimálně omezován provoz, aby po sobě dosypávali odpovídajícím materiálem (ne
bahno, ne prach) a udržovali pořádek. Po dvouleté snaze se rozumně domluvit, kalich přetekl. Jsem
zatlačen do kouta. Jediné východisko z této situaci vidím v cestě, kdy nebude cesty zpět. Vezmu situaci
do svých rukou.
Cesta trestních oznámení na zhotovitele stavby a tým správce stavby je pro mě velice nepříjemná cesta,
ale jsem přesvědčen, že všechny ostatní pokusy domluvit se jsem již vyčerpal. Toto bude podpořeno
případnou mediální publicitou. Toto však nakonec po extrémní vyhrocení situace může mít neblahý
dopad jak na stavbu, tak i na SVK Žďársko.
Ještě jednou se omlouvám dotčeným obcím sdružených v SVK Žďársko. Nakonec Vás žádám o pomoc,
pokud máte někdo nějaké nápad, jak by se dalo jinak vymáhat základní údržbu, která by měla být
samozřejmostí, prosím poraďte. Kdo nevěří, mám neuvěřitelné množství dokumentace, která mnoho
dokazuje. Předpokládám, že účastník kontrolních dnů za obec Mostiště a někteří další účastníci, s kterým
se tam každý týden potkáváme také můžou podat odpovídající svědectví.
S přáním pevných nervů a elánem do další práce pro naše obce
Ing. Pavel Janoušek
starosta obce Oslavice
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