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Občanům dolní části obce Rychnov na Moravě 

Milada Olosová  

zastupitelka obce pověřená starostou k předání informací ostatním dotčeným občanům 

 

 

Věc: realizace akce IE-12-2003229, Rychnov na Moravě - TS,TR,KVN,KNN 
 

Vážení spoluobčané, 

již několik let se řeší potíže s podpětím v dolní části obce Rychnov na Moravě, řešení situace 

se protahovalo někdy vinou majitelů pozemků, ale také vinou společností ČEZ. V roce 2010 

byla zástupci společnosti ČEZ slíbena realizace potřebné výstavby do jednoho roku. Během 

této doby se ovšem začalo pracovat pouze na projektu a ne na samotné výstavbě. Během 

zpracování projektu nastali zmíněné problémy s vlastníky pozemků, trasa vedení se musela 

měnit a to samozřejmě prodloužilo přípravu projektu. Z uvedených důvodů byl projekt 

dokončen a předán až začátkem roku 2012. I přes tyto problémy jsme byli opakovaně 

ujišťováni, že projekt bude zařazen do plánu realizací již pro rok 2012. Protože se stále nic 

neděje, dne 14. srpna jsme kontaktovali společnost ČEZ s požadavkem na vysvětlení situace. 

Zástupci společnosti ČEZ nám potvrdili skutečnost, že výstavba je vedena v režimu stížnosti a 

bude realizována, dále nám sdělili systém, jakým jsou výstavby realizovány a způsob jejich 

financování. Proto, aby byla tato akce realizována v roce 2012, bylo nutné předání projektu 

nejdéle do konce listopadu roku 2011. Projekt byl předán počátkem roku 2012, a proto jej 

nebylo možné zahrnout do plánu výstavby pro rok 2012. Výstavba je proto v plánu pro rok 

2013, zahájení prací je předpokládáno v jarních měsících, dokončení výstavby je společností 

ČEZ požadováno do 4. 10. 2013.  

 

Z důvodu neustálých průtahů doporučuji dotčeným občanům podání stížnosti společnosti 

ČEZ. Ta tuto stížnost vyhodnotí, pokud uzná stížnost jako oprávněnou, poskytne odběrateli 

úlevu na platbách za elektřinu.    

  

 
V Rychnově na Moravě dne 17. 8. 2012 

 

                                                                                                             Milan Hána 

                                                                                                           starosta obce             
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