Městská část Praha – Zličín
Tylovická 207/2, 155 21 Praha - Zličín

Starostka městské části

RNDr. Jana Plamínková
radní hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

V Praze Zličíně dne: 26. 7. 2018
Vážená paní radní,
obracím se na Vás se stížností na činnost, resp. nečinnost odboru OTV a naléhavě prosím
o pomoc.
V současné době probíhá Stavba č.0092 TV Zličín, etapa 0016 Ke Zličínu - zhotovitel Cetus Plus
a.s.
Předpokladem pro pokračování úspěšné realizace stavby je uzavření smluv s CETINem a
PPD, což spadá do kompetence odboru OTV.


Na kontrolním dni dne 5. 6. 2018 bylo konstatováno, že „práce na stavbě byly po dohodě smluvních stran zahájeny k 28. 5. 2018, přestože nebyly investorem dosud dořešeny smluvní vztahy s CETINem a PPD“.



Na kontrolním dni dne 19. 6. 2018 zástupci PMS Poděbrady, kteří v této oblasti budují
bytové objekty, závislé na pokračování stavby č.0092 TV Zličín, etapa 0016 Ke Zličínu
konstatují, že vzhledem k dosud neuzavřeným smluvním vztahům MHMP OTV
s CETINem a PPD s následnou realizací přeložek, kterými je podmíněna realizace dešťové kanalizace s následným dokončením komunikace , je v současné době vysoká pravděpodobnost nedokončení realizace budovaných sítí a komunikace do podzimu 2018, kdy
hrozí riziko soudních sporů ze strany zákazníků vzhledem k nezkoulaudovatelnosti budovaných objektů v tomto termínu.



Totéž upozornění vznesli zástupci PMS Poděbrady i při kontrolním dnu 10. 7. 2018



Na kontrolním dni dne 24. 7. 2018 zástupci MČ Zličín požadují informování ředitele
OTV o stavu průběhu realizace, resp. informaci o možnostech dalšího postupu výstavby,
vzhledem k dosud neuzavřené smlouvě o přeložce kabelů CETINu a realizaci STL plynovodu Pražskou plynárenskou distribuce a.s..
Dále pak požadují dodržovat vydané dopravní opatření, především pak udržovat osazení
dopravního značení uzavření cyklostezky.
Zhotovitel Cetus Plus a.s. společně s PMS Poděbrady zajistí úpravu povrchu komunikace
štěrkem nebo recyklátem pro zajištění snížení prašnosti.
Tel.: 257 951 298, fax: 257 951 292, e-mail: mkoropecka@mczlicin.cz, ID datové schránky: cnbbtxh
web: www.mczlicin.cz

Dále zástupci MČ Zličín urgují osazení informační tabule o stavbě . K tomuto bylo konstatováno, že dle SOD č.DIL/20/04/000460/2017 z 8.9.17 a dle přílohy č. 1 čl.14.30.2. „….
tabuli zřídí na své náklady před zahájením prací objednatel……“. (tedy OTV MHMP).
Zástupci PMS Poděbrady zároveň upozornili, že záležitostí se začínají zabývat jejich
právní zástupci.
Přes opakované urgence ze strany MČ tyto smlouvy nejsou podepsány, ačkoliv nebyl
udán žádný důvod, který by tomu bránil. Podle informací z místa stavby má dodavatelská firma
zajištěnu práci maximálně na 14 dnů. Poté z důvodu nepodepsaných smluv s CETIN a PPD není
možno v realizaci pokračovat.
V minulém období jsem nejméně 3x žádala ředitele OTV, ing. Vlka o osobní schůzku, nabízeli jsme i termín např. v průběhu jednání ZHMP, kterého se pravidelně účastníme. Ani
v jednom případě ředitel OTV naší žádosti bez jakéhokoliv vysvětlení nevyhověl.
V tomto období velkých veder zhotovitel provádí drobné práce, které může zatím realizovat,
přičemž opakovaně vykopává a zahazuje jednotlivá místa na komunikaci, aby udržel místo alespoň minimálně v provozu. To je spojeno s velkou zátěží pro okolní obyvatele, protože činnost
přináší velkou prašnost a při tom by bylo možné všechny tyto akce provést najednou
s minimální zátěží pro obyvatele. Ti jsou samozřejmě se situací nespokojeni a žádají městskou
část, aby sjednala nápravu. Plně chápeme jejich rozhořčení, protože jsou nuceni snášet nepřiměřené útrapy jen proto, že ten, do jehož gesce celá záležitost spadá na MHMP, neplní své základní
pracovní povinnosti.
Obracíme se proto na Vás, vážená paní radní, a žádáme o pomoc v zájmu našich občanů
v této pro nás neřešitelné situaci.
Děkujeme za čas, který věnujete vyřízení naší stížnosti, a očekáváme řešení, které umožní našim občanům normální běžný život.

JUDr. Marta Koropecká
starostka MČ Praha - Zličín
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