V Lazinově dne 8.11.2011
Manželé Bolkovi
Lazinov 80
679 62 Křetín

Starosta obce Lazinov
Pavel Novotný
Lazinov 121
679 62 Křetín

Věc. Odpověď na Váš dopis ze dne 14.10.2011

Reagujeme na Váš dopis ze dne 14.10.2011.
Co se týče znaleckého posudku rádi Vám originál tohoto posudku poskytneme po jeho
zaplacení, to je 15000,- Kč. Dosud jste nám tuto částku neuhradili. Pakliže jste neměli důvěru
k našemu znaleckému posudku na část plynovodu vedenou přes naši parcelu č.1I5, mohli jste
si nechat vypracovat vlastní znalecký posudek jiným soudním znalcem v oboru energetika se
specializací pro vyhrazené zařízení dle vyhlášky č.2111979 Sb. Na nebezpečný provoz
plynovodu, který potvrdil znalecký posudek jsme vás informovali v dopise ze dne 20.4.2010.
Je tedy zřejmé, že pokud jste chtěl tento problém řešit, měl jste na to dostatek času.
Co se týká Vašich poznámek, že nadzemní přeložka plynovodu mohla být již provedena,
kdybychom se neodvolávali proti územnímu rozhodnutí, Vám sdělujeme následující.
Způsobem, jakým chcete řešit nebezpečný provoz plynovodu, to je vedení
nadzemní
přeložky plynovodu, je zcela absurdní a bezpečnost provozu plynovodu se ještě zhorší, jelikož
dojde znovu k porušení příslušných norem ČSN. Z těchto důvodů nesouWasíme ani nebudeme
souhlasit s tímto řešením. Je také s podivem, jak mohla obec Lazinov dostat na stavbu, která
porušuje příslušné normy kladné územní rozhodnutí.
Co se týká Vašeho upozornění na některé skutečnosti, reagujeme takto.
Jako vlastníci plynovodu nesmíte jeho provozem ohrožovat občany na zdraví a majetku.To
tak činíte a pokud dojde k mimořádné události ponesete veškeré následky. Že část tohoto
plynovodu, který vede přes naši parcelu č.l/5 a v jeho blízkosti, je provozu nebezpečná
potvrzuje jednoznačně znalecký posudek od soudního znalce voboru energetika se
specializací pro vyhrazená plynová zařízení dle vyhlášky č.2111979 Sb. Na tuto skutečnost
jsme Vás upozornili již dopisem ze dne 20.4.2010 a děláme to rovněž i nyní.
Vaše sdělení, že plynovod lze odstranit pouze na základě pravomocného rozhodnutí o
odstranění stavby, nebo ho lze přeložit na základě pravomocného stavebního povolení
vydaného příslušným stavebním úřadem odpovídáme následně.
Dle znaleckého posudku vydaného na předmětný plynovod vyplývá,že při budování tohoto
plynovodu došlo k porušení stavebních zákonů a příslušných ČSN a proto je plynovod
nelegální stavbou. K odstranění nelegální stavby tedy není nutné dodržovat Vaše zmiňované
postupy.
Jak správně uvádíte, plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich
bezpečnosti a spolehlivého provozu. Je tedy zcela zřejmé, že předmětný plynovod, ~terý je ve
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vlastnictví obce Lazinov, je provozován v rozporu s bezpečností spolehlivého provozu.
Případná nelogická nadzemní přeložka plynovodu tuto situaci nevyřeší, ba naopak ji ještě
zhorší.
Co se týče Státní energetické inspekce, rádi uvítáme pokud bude tato instituce obeznámena
s tímto nebezpečným plynovodem a začne tento problém řešit.
K Vaší větě, že přerušení plynovodu by bylo protiprávním činem, Vám sdělujeme následující.
To, co je protiprávní čin, jestli vědomé provozování nebezpečného plynárenského zařízení,
které ohrožuje nás i ostatní občany na zdraví a majetku, nebo obrana proti tomuto
bezohlednému jednání, bychom ponechali na posouzení příslušnému nezávislému soudu. Tak
fundovaný odborník, který je schopný předem určit jak rozhodne nezávislý soud při vší úctě
asi nebudete. Pokud snad ano, bylo by to velmi podivné a alarmující.
Znovu Vás upozorňujeme, že pokud neukončíte nebezpečný provoz plynovodu, dojde k jeho
odpojení.

S pozdravem

manželé Holkovi

