
                                                                              V Děčíně dne 14.6.2007 
Zpráva o provedeném šetření 

 
Dne 13 června 2007 v 1700 hod., bylo na místě provedeno šetření ve věci odběru vody p. 
Machem, jak kritizovali mnozí členové organizace a vlastníci parcel. Provedení prověrky bylo 
uloženo výborem na červnové výborové schůzi.   
Šetření se zúčastnili : p. Klofák Jiří, předseda revizní komise, p. Novotný Václav, 
místopředseda organizace, p. Sihelník Miroslav, člen výboru odpovědný za distribuci vody a 
Bíly Ján, předseda organizace. 
 
Situace : 
 
Přes pozemek p. Macha asi 250m od pramene vede naše přívodní potrubí k akumulačním 
nádržím v prostoru Osady. Na pozemku p. Macha je přívodní potrubí přerušeno plastovou 
nádrží cca 150 l. Do nádrže přitéká voda od pramene a z druhé strany zase odtéká 
k akumulačním nádržím. Současně přitom se voda odkaluje a nezanáší tak blátem další více 
jak polovinu potrubí k nádržím. Prakticky to, co přiteče od pramene,  zase odteče k nádržím 
na Osadě. 
Jak sdělil p. Mach a jak je obecně výboru známo, p. Mach čas od času si z této kalové 
nádrže odčerpá vodu do plastové nádrže velikosti asi 500 l pro slepice a k zalévání 
fóliovníku, kde má t.č. nasázeny okurky. Dá se předpokládat, že jde o jednorázový odběr 
vody přibližně 200-300 l za  10-14 dnů. 
K přerušení potrubí sdělil p.Mach dále, že již při instalaci potrubí přes jeho pozemek v 70 
letech mu bylo slíbeno, že si bude moci čas od času odebrat z potrubí vodu pro své účely. 
Jde o jakousi kompenzaci za to, že nám dovolil vést potrubí přes jeho pozemek. 
Pověření členové si za doprovodu p. Macha prohlédli celý systém přímo na místě. 
Konstatovali jednomyslně, že jednorázový odběr vody p. Machem nám způsobuje prakticky 
minimální až zanedbatelnou újmu na dodávce vody pro naše členy a vlastníky. 
 
Pověření členové se dále zajímali o to, zda odběr vody z našeho vedení mu nebyl povolen 
na základě protislužby např., za opravu motorového vozidla, protože p. Mach se opravami 
automobilů zabývá profesně. P. Mach toto rezolutně odmítl a opakoval, že mu to bylo 
přislíbeno již při instalaci potrubí v 70 letech. Navíc napomáhá při opravách přívodního 
potrubí osobně, poskytuje např. čerpadlo a el., proud k pročišťování potrubí aj. 
 
Jednání p. Macha se členy komise bylo velmi korektní a nelze proti němu nic namítat. Stejně 
tak jednali s p. Machem i pověření členové. 
Závěr: 
 
Odběr vody p. Machem nám způsobuje minimální a přijatelnou újmu na dodávce vody do 
akumulačních nádrží. P. Mach nám poskytuje vést potrubí přes jeho pozemek, který je asi 50 
m široký. Navíc nám pomáhá při opravách potrubí. 
Nepotvrdily se některé  „informace“ členů organizace a vlastníků parcel o jakési protislužbě 
p. Machovi za jim poskytnuté služby některým členům organizace. 
Pověření členové proto jednomyslně přijali závěr, že až do konečného řešení úpravy 
pramene 
a celkové rekonstrukce přívodu od pramene na Osadu, nebude na situaci nic měněno. 
 
                                                                Za pověřené členy : Ján Bíly, předseda organizace 
Obdrží : 1x archiv organizace 
              3x vývěsky na Osadě 


