Informace občanům:
Níže uvádíme všechny dostupné kontakty na projektanty pro realizaci
rekonstrukce průtahu obcí. Znovu připomínáme, že průtah obcí (tedy komunikace
III. třídy č. 37414 a 37413) je výhradně v majetku Jihomoravského kraje a kraj je
také investorem stavby. Obec by si měla hradit ze svého rozpočtu nový chodník a
dále rekonstrukci veřejného osvětlení. Plánovaný chodník jde výhradně po
pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje a obce Sudice.
Nyní se nacházíme ve fázi projektové dokumentace a s politováním musíme říci,
že jsme se mylně domnívali, že lidé budou mít radost z toho, že se na kraji
„pohnuly ledy“ a kraj zafinancoval za 700tis. Kč projekty a začal neutěšenou
situaci našeho průtahu řešit. Bez stavebního povolení se rekonstrukce realizovat
nedá a ani samotné stavební povolení ještě neznamená, že kraj „ najde“ na tuto
silnici dostatek financí a rekonstrukci provede. Mezi námi se začínají objevovat
lidé, kteří kladou výhradně své zájmy („aby mi nebylo vidět do kuchyně“ „ abych
měl kde parkovat“ apod.) nad bezpečnost malých dětí, maminek s kočárky a
ostatních občanů, kteří nejezdí po obci auty a chodí pěšky. S dotazem proč
chodník a kolik zde bylo přejetých lidí za posledních deset let, se nabízí otázka od
nás: Kolik musí být přejetých, abychom mohli, podle těchto lidí, vybudovat
chodník? A není to náhodou už pozdě, až se něco stane???
A absurdita na závěr - citace z dopisu od lidí, od kterých bychom to vůbec
nečekali:
„..využijeme všech dostupných právních prostředků účastníka územního
i stavebního řízení, abychom zabránili jakýmkoliv nadměrným a zjevně
neopodstatněným zásahům do svých vlastnických práv. Adekvátní pozornost bude
nutno rovněž věnovat i zjištění, zda projektová dokumentace zamýšlené stavby
splňuje v celém rozsahu stavby všechny technické požadavky, kterak vyplývají
z vyhlášky č. 398/2009 Sb. Včetně jejich příloh, ale i dalších právních předpisů. Bez
významu nebude jistě ani zjištění, zda v průběhu doby nedošlo ke změně některých
vlastnických vztahů nyní zapsaných v katastru nemovitostí, např. z důvodu
vydržení.“
Tento výhružný dopis, který je směřovaný nikoliv na vedení obce, ale přímo na
kraj, protože kraj je hlavním investorem projektů a stavby, bude mít v nejbližší
době nejspíš dohru s dotazem kraje, jestli vůbec chceme pokračovat v projektech
a následně opravit silnici, nebo jestli se s krajem budou raději občané soudit!

Situace posledních 14 dní nás přivedla k rozhodnutí, že se nebudou zástupci obce
nijak angažovat v probíhající projektové činnosti. Projektová dokumentace návrh, ke kterému se lze vyjádřit – bude k nahlédnutí v úředních hodinách na
obecním úřadě anebo u hlavních projektantů v Brně. Projektanti vám také vše
odborně vysvětlí. Zástupci OÚ již nic vysvětlovat nebudou, protože by mohli být
opět nařčeni „ z utajování, neslušného a nepoctivého jednání“, jen proto, že
nejsou stavební odborníci a nemají projekt do detailu nastudovaný. Jakékoliv
dotazy, připomínky nebo vyjádření směřujte tedy přímo hlavnímu projektantovi
IM – PROJEKTU.
S politováním musíme říci, že pokud bude takových dopisů více, jen proto, že
rekonstrukce a vybudovaný chodník někomu omezí jeho pohodlí, tak se
nebudeme divit, že na nás kraj rychle „zapomene“. Možná, že i to je dobré řešení,
protože Kdo nic nedělá, ten nic nepokazí!
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