
Plynofikace Zdechovice 

Kdy bude vpuštěn plyn? 

Podklad pro jednání zastupitelstva obce dne 24. 11. 2014 a informace pro 

širokou veřejnost (zároveň tisková zpráva) 

Tato otázka nás všechny ve Zdechovicích i na Zbraněvsi teď zajímá. Kolaudace je úspěšně, 

tedy zároveň šťastně za námi Obec a především náš zmocněnec p. Ing. Bukovský odvedli 

neskutečně dobře a neskutečně velký kus technické a administrativní práce. K věci. 

Co technicky brání vpuštění plynu? Dva propoje potrubí okolo křižovatky na Řečany n.L. ve 

Zdechovicích a odvzdušnění celého systému. Proč to ještě není? A teď začne pohádka o 

kohoutkovi a slepičce. Není to proto, protože mezi obcí a dodavatelem plynu není 

podepsána „ostrá“ kupní smlouva. Proč na ni už měsíc čekáme? Protože není vyhotoven 

geometrický plán rozvodů plynu a nejsou podepsány smlouvy s vlastníky pozemků, kterých 

se plynové potrubí dotýká, o věcných břemenech a není jim (vlastníkům dotčených 

pozemků) zaplaceno a věcná břemena nejsou vložena do katastru nemovitostí. Čí to byla 

povinnost? Dodavatele plynu.  

A dnes se dovídáme, že tyto všechny podmínky budou splněny za cca rok!!! To je sen, nebo 

nemají peníze na to, aby naší obci zaplatili? Nebo tam nejsou lidi, kteří mají v zimě rádi 

teplo? Jsme přesvědčeni o tom, že tato situace je naprosto nepřijatelná. Je to taky ukázka 

práce leckterých úředníků. 

Z těchto důvodů jsme dnes společně s ing. Bukovským – projektantem a technickým 

dozorem, podnikli mimořádnou iniciativu, která by měla zajistit vpuštění plynu letos.  Jedná 

se o to, že naše zastupitelstvo by mohlo dne 24. 11. 14 odsouhlasit tzv. „ostrou“ Kupní 

smlouvu s pozastávkou, tj. obec by se zavázala, že nechá geometrický plán a vklady věcných 

břemen provést (pokud by to udělal dodavatel plynu, stejně by nám o tento náklad snížil 

vyplacenou cenu) a dodavatel plynu nám teď zaplatí jen 50% nesnížené ceny a hlavně vpustí 

plyn. Zbytek – těch druhých 50% nám uhradí, až mu předložíme geometrický plán, smlouvy o 

úhradě věcných břemen a doklady o jejich vložení do evidence katastru nemovitostí.  

Tato informace je také reakcí na četné dotazy našich spoluobčanů. 

 

 Ve Zdechovicích, dne 13. 11. 2014 

                                                                                                       Ing. Robert Chutic, starosta obce                         


