Vážení občané,
rád bych Vám sdělil jen několik vět k investiční akci „Přehrada“. V současné době se již
začne těžit sediment ze dna přehrady a vyvážet na střelickou stranu. Přehrada bude vyčištěna
dle vypracovaného a několika institucemi schváleného projektu. V něm se předpokládá
vytěžení 30.000 m3, oprava opěrných zdí a obnova Weissovy tůně.
Je velmi těžké reagovat na různé klepy a jiné zaručené informace od „odborníků“, a je někdy
velmi lehké těmto informacím uvěřit. Sediment, jak jsem uvedl, bude těžen dle projektu, který
zpracoval Ing. Halaš a který jste měli možnost shlédnout na těchto stránkách. Projekt byl
projednán a schválen ze strany Povodí Moravy, Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odboru životního prostředí ve Znojmě a v neposlední řadě také Státního fondu životního
prostředí aj. Aprobovali ho tedy lidé fundovaní v oboru. Pro zajištění správného provedení
díla máme najatého odborníka, tzv. technický dozor investora, který již několik takových
staveb realizoval a který dohlédne, aby dílo bylo provedeno řádně. Dozor vykonává také autor
projektu Ing. Halaš. Není tedy nijak podložené tvrzení, že sedimentu je zde výrazně víc a že
dílo bude ukončeno v okamžiku, kdy se vytěží množství uvedené v projektu.
Co se týká opěrných zdí, tyto budou opravovány skutečně v těchto zimních měsících. Vím, že
to může být problém, ale jsme moc rád, že nám letošní zima v tomhle ohledu přeje.
V současné době jsou práce dle projektu realizovatelné, a v případě, že by to nebylo
provedeno řádně, je sjednána záruka, dle níž by se případné vady odstranily. Mohu opět pouze
odkázat na moderní technologie a odborné provedení, které zajistí, aby toto dílo opět vydrželo
desítky let.
Bylo velmi náročné dotaci zajistit, realizace stojí také dost námahy a stále je před námi
mnoho práce. Byl bych rád, kdybychom se mohli soustředit spíše na řádné ukončení díla než
se zabývat „zaručenými“ informacemi… Věřte mi, že mi velmi záleží na tom, aby se naše
společná věc zdařila.
Pokud má někdo z Vás dotaz nebo připomínku k prováděnému dílu, jsem mu k dispozici na
mailu: starosta@jevisovice.cz, na tel. č. 515231225, případně mě může osobně navštívit.
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