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Adresováno : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. Zborovská 11, 

15021 Praha. 

   Vážení, nastal čas k jasné reakci ze strany obce Starý Kolín k rekonstrukci mostu přes 

Klejnárku ve Starém Kolíně.   

   Vzhledem k sílícímu tlaku ze strany občanů obce není nadále možné, abychom nechali 

výstavbu mostu bez komentáře. AKCE: III/3275, oprava mostu ev.č.3275-2  

Podle našeho názoru: 

1. Zásadní problém vidíme ve výběru zhotovitele, který nezaručil kvalitu a včasnost 

dokončení díla. 

2. Nedostatečné obsazení stavby a to jak vedením stavby tak i profi pracovníky (železář, 

tesař apod.) 

3. Myslíme si, že pro tohoto zhotovitele byl projekt moc náročný a zároveň tak i na 

realizační pracovníky. 

4. Ne úplně kvalitní průzkum, špatné založení stavby. 

5. Trvalý nedostatek pracovníků potřebných řemesel na stavbě, což bylo ze strany TDI i 

investora neustále připomínáno a řekli bychom, že toto mělo výrazný vliv na zpoždění 

stavby. 

6. Nekompetentnost vedení stavby, častá nepřítomnost vedení stavby na místě samém. 

Tudíž zákonitě absence komunikace mezi pracovníky. 

7. Činnost vedení stavby často vyvolávalo dojem, že se neorientuje  technologických 

předpisech z nichž vycházejí jisté povinnosti (včasné předkládání Technických  

předpisů, apod.) a úkoly, včetně těch, jež jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo. Ze strany 

investora a TDI pracně a několikrát urgovány.   

8. Nelze opomenout chyby projektanta v Realizační DS, což také ovlivnilo termín 

realizace. 

9. Ze strany obce bylo opakovaně připomínkováno dodržování termínů a vyžadovány 

jasné informace o případných změnách.   

10. Bylo též zdůrazňována potřeba včasné informovanosti občanů v případě 

neprůjezdnosti. (vis ulice Na Píska, kdy byli občané den před akcí v rámci 

mimořádného hlášení upozorněni na uzavírku z důvodu pokládky povrchu, ze které i 

tak nakonec sešlo) 
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Vzhledem k těmto aspektům přetrvává obava vedení obce o kvalitu celého díla. 

   Dále by nás zajímalo zdůvodnění prodloužení termínu mezi investorem (KSÚS) a 

zhotovitelem a to zejména zdůvodnění nesplnění všech termínů ze strany zhotovitele.  

 

 

   Toto vše významně ovlivňuje pohled občanů na plánovanou opravu Kolínské ulice, po 

zkušenosti se stavbou mostu, nemusí být jejich vůle, resp. vůle zastupitelů k této stavbě 

veskrze kladná. Na závěr bychom chtěli připomenout bod č.1 tohoto dopisu a to proto, že za 

stav v jakém se stavba nachází a v jakém je dokončována, je zodpovědný hlavně investor, 

který měl včas reagovat a více tlačit na zhotovitele nebo ho úplně vyměnit. Naše názory se 

opírají o zápisy z KD a účasti na nich, jakož to o pravidelné prohlídky stavby.  

 

Za Obec Starý Kolín:  

starosta Luboš Železný                                              

místostarostka Bc. Petra Kubátová Krchová                                                

 

                                                                                               

 Ve Starém Kolíně dne: 02.05.2019 

 

 


