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Žádost doručená 13.06.2022 

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (ve znění pozdějších předpisů).  

Žadatel tímto žádá informace k pozemní komunikaci II/481 v úseku Velké Karlovice – Jezerné. 
Dne 9. 6. 2022 došlo vlivem zanedbané péče ze strany ZK o odvodňovací struhy a chybně 
neprojektovanou rekonstrukci kanalizace při výstavbě cyklostezky a komunikace II/481 ve 
Velkých Karlovicích, části Jezerné k zatopení několika pozemků, nemovitostí vodou a zanesením 
bahnem. 
Obec Velké Karlovice odkázala stěžovatele na ŘSZK Zlín jako na investora rekonstrukce 
komunikace II/481 včetně propustků a příkopu. 

Odpověď: 
Musíme odmítnout tvrzení, že byla špatně naprojektována a špatně provedena rekonstrukce 
silnice II/481 v úseku Velké Karlovice – Jezerné. Je nám líto situace, ke které došlo dne 9. 6. 2022, 
ale jednalo se o mimořádný přívalový déšť, na který nejsou dimenzována všechna opatření. Naše 
zkušenosti od doby dokončení stavby dokládají, že při běžných srážkách je odvod povrchových 
vod z vozovky bezproblémový. Protože situace na místě není jednoduchá a naší snahou je 
vyřešení Vašich požadavků, svolali jsme místní šetření, kterého se 24. 6. 2022 zúčastnili zástupci 
dotčených subjektů.  
K Vašim dotazům uvedeným v mailu dne 13. 6. 2022 jsme připojili krátké odpovědi. 
 
A) O informaci, na jaký objem srážek byl zpracován projekt odvodňovacího propustku. 

Propustek pod silnicí u vjezdu ke statku měl být při stavbě ŘSZK podle PD zrušen, protože už 
neodvodňuje silniční těleso. Dle dohody s obcí nakonec byl zachován pro odvodnění terénu nad 
silnicí. 
 
B) O informaci, jak často ŘSZK udržuje stávající odtokové struhy podél silnice v části Jezerného 
u kravína. 

Čistění silničních příkop a propustků je prováděno po zimním období v termínu do 30. 6., a to v 
souladu s legislativou k pozemním komunikacím. 
 
C) O informaci, jak bude upraven odtok srážek, aby k zaplavováním pozemků již nedocházelo.  
Tato problematika byla řešena na jednání dne 24.6.2022, z něhož bude zpracován samostatný 
zápis. Dle závěru z jednání některé práce zajistí ŘSZK a další pak Obec Velké Karlovice. 
 
Žádám ŘSZK o: 
 
1) Nápravu/rekonstrukci chybně rekonstrukce komunikace II/481 a propustku pod silnicí. 

Budou provedeny práce na základě dohody na místním šetření dne 24.6.‚zápis bude zaslán po 
odsouhlasení účastníky místního šetření.                           
 
2) Svedení srážkové vody mimo můj pozemek – tedy hlavního proudu. 
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Není možné zajistit při přívalových srážkách, voda stéká na silnici ze sousedních pozemků jiných 
vlastníků. Při běžném dešti odvodnění silnice funguje.  
 
3) Vyčištění nánosů bahna a štěrku – odstranění nepořádku z mého pozemku. 

Zajistí Obec Velké Karlovice při realizaci bodu 4. 
 
4) Vykopání (prohloubení a rozšíření) odvodňovací struhy která vede přes můj pozemek – je 
nutné vybagrovat odvod od propustku až do Jezerného potoka. 

Zajistí Obec Velké Karlovice. 
 
5) Vykopaný odvod vody vyztužit (zpevnit) v celé délce od propustku až k potoku. 

Bylo dohodnuto, že bude lépe ponechat nezpevněný příkop, aby voda mohla zasakovat do 
pozemku. 
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