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Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane Procházko,
k Vaší žádosti ze dne 4.1.2021 sděluji následující informace, a to k jednotlivým otázkám označených
čísly ve Vaší žádosti:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Sjednaná smlouva o dílo se zhotovitelem stavby zahrnuje smluvní řešení náhrady škody,
kterou by způsobil zhotovitel při provádění díla, viz zejména čl. XI.8. SOD.
Prevenční povinnost předcházet škodám je zakotvena ve Smlouvě o dílo, viz zejména čl.
III.3. SOD.
Dokumenty jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Rapotín.
Stavba se realizuje na základě platného stavebního povolení a postupuje se dle platného
harmonogramu prací zakotveném smluvně se zhotovitelem. Pokud nastane povodeň,
obec se řídí Povodňovým plánem Obce Rapotín. Podle dosavadního posouzení
povodňové situace ze strany pojišťovny zhotovitele nedošlo ke zhoršení situace ze strany
stavby a voda by vybřežila i v případě, že by stavba neprobíhala.
Zhotovitel stavby i provoz Povodí Moravy s.p. je v kontaktu s provozovatelem vodního díla
PVE Dlouhé Stráně. V době povodně byla na PVE plánovaná odstávka horní nádrže a
proto nemohla být natékající voda přečerpána do horní nádrže. Při upouštění nebyl
porušen manipulační řád. PVE měla povolenu mimořádnou manipulaci od KÚOK a naopak
do poslední chvíle se snažili vodu zadržet.
Povodňová vlna kulminovala v noci na cca 55 m3/s, měřeno v Šumperku, a dle tabulky
ČHMÚ se jednalo o cca 5-ti až 10-tiletou vodu.
Povodeň je následkem vyšší moci, která nastala nezávisle na vůli stran. Podle
dosavadních zjištění zhotovitel prováděl stavbu dle SOD a platného harmonogramu a
dodržel všechny povinnosti ze smlouvy vyplývající. K vylití vody z koryta by došlo, i kdyby
stavba neprobíhala. Obec se snažila ve spolupráci se zhotovitelem uplatnit škodu u jeho
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8)

pojišťovny, která celou věc posoudila s výsledkem, který Vám sami písemně oznámili.
Zhotovitel uvedl v měsíční zprávě zhotovitele č. 6,7/2020 práce na úklidu po povodni a
vyčíslení škod. MZZ zachycuje toliko průběh stavebních prací v rámci předaného
staveniště ve vztahu ke Státnímu fondu životního prostředí ČR.

S pozdravem

Ing. Markéta Csölleová
1. místostarosta obce
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