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Vážení zastupitelé, 

 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 286/2014 (zasedání ZM dne 29.května 2014) 

předkládá kontrolní výbor Zprávu o kontrole investiční akce Rekonstrukce ulice Zborovská 

Turnov. 

Zpráva byla projednána a schválena na zasedání kontrolního výboru dne 15. září 2014. 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

Zprávu o kontrole investiční akce Rekonstrukce ulice Zborovská Turnov s následujícími závěry: 

1. Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s platnými normami a s přihlédnutím k připomínkám 

kompetentních orgánů. 

2. Rekonstrukce ulice Zborovská probíhala dle ověřené projektové dokumentace a dle podmínek platného 

pravomocného rozhodnutí o povolení stavby. 

3. Územní a stavební řízení, v jehož průběhu mohli účastníci uplatňovat námitky, bylo oznámeno formou veřejné 

vyhlášky  v souladu s § 25 zák. č. 500/2004 Sb. 

4. Při kontrole byly zjištěny následující nedostatky: 

  - v úseku ulic Terronská - Zd. Nejedlého jsou v rozporu s projektem obrubníky vyšší o 2cm, což má za 

   následek nevtékání vody do kanalizačních vpustí , 

  - vjezd ke garáži domu čp. 950 nenavazuje plynule na chodník, který je o cca 15cm vyšší, 

  - všechny hrušně vysázené místo 64 vykácených javorů jsou již druhým rokem napadeny plísní, 

  - souvislý zelený pruh není udržován. 

 



                                        ZPRÁVA O KONTROLE 

 

                                    Rekonstrukce ulice Zborovská 

 

Kontrolu provedli: A. Svobodová, V. Fanta. 

Kontrola provedena: červenec – srpen 2014. 

       

Na zasedání Zastupitelstva Města Turnov (ZM) dne 29. května 2014 byl 

Kontrolní výbor ZM Turnov (KV) pověřen kontrolou investiční akce 

Rekonstrukce ulice Zborovská Turnov, a to usnesením č. 286/2014: 

Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru provedení akce 

rekonstrukce Zborovské ulice a Jeronýmovy ulice. Předmětem kontroly by 

měly být podmínky zadání, příprava projednání s občany a výsledky tohoto 

investičního záměru. 

  

Na základě usnesení ZM č. 50/2011 se KV zabýval velmi podrobně kontrolou  

investiční akce Čistá Jizera I včetně doprovodných akcí, mezi něž patřila také 

Rekonstrukce povrchu ulice Zborovská Turnov. 

Byl kontrolován průběh výběrových řízení na zhotovitele projektové 

dokumentace a na dodavatele stavby, příprava projektové dokumentace, plnění 

smluv o dílo, realizace projektové dokumentace i financování této investiční 

akce. Průběh kontroly a závěry  jsou podrobně popsány ve Zprávě o kontrole 

investiční akce Čistá Jizera I – Turnov, včetně části XI – Rekonstrukce povrchu 

ulice Zborovská, předložené na zasedání zastupitelstva města dne 31. 5. 2012. 

  

Pověření členové KV znovu zkontrolovali potřebné dokumenty, osobně se 

seznámili se stávajícím stavem ulice Zborovské a vyslechli názory 

některých jejích obyvatel. V této kontrolní zprávě je důraz kladen 

především na fakta a zjištění související s připomínkami obyvatel ulice 

Zborovská (KV obdržel připomínky k realizaci rekonstrukce ulice 

Zborovské pod názvem „Podklady pro KV ZM Turnov dne 10. 6. 2014“, 

podepsané obyvateli ulice Zborovské, M. Rakoušovou a O. Grundem). 

 

I. Příprava a průběh investiční akce 
 

Příprava projektové dokumentace 

 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 186/2007 uložilo odboru správy 

majetku zahájit projektovou přípravu na rekonstrukci ulice Zborovská. 

 



Na základě usnesení RM č. 175/2008 byla jmenována komise pro výběrové 

řízení na zpracování projektové dokumentace (Ing. Pekař, O. Grund, L. 

Těhníková, J. Vocásek, S. Syrotiuková). 

 

RM na svém zasedání dne 11. 2. 2008 schválila technickou specifikaci pro 

zadání projektové dokumentace (konkrétní rozsah akce, použitý materiál). 

 

Dne 12. 3. 2008 vypsal OSM poptávkové řízení k podání cenové nabídky na 

zpracování projektové dokumentace a pro následnou realizaci stavby. Ze 

dvou nabídek (4D Projekt s.r.o. Klášterec nad Ohří a Profes Projekt s.r.o. 

Turnov) komise vybrala nabídku firmy Profes Projekt, s.r.o. Turnov 

s nejnižší nabídkovou cenou 678 300,-Kč. 

 

18. 6. 2008 byla na základě usnesení RM č. 233/2008 podepsána SOD na 

„Zpracování projektové dokumentace – ul. Zborovská Turnov“ mezi 

Městem Turnov a firmou Profes Projekt s.r.o. Turnov. Předmět smlouvy – 

předprojektová příprava, studie, zpracování projektové dokumentace pro územní 

a stavební řízení a provedení stavby, inženýrská činnost a autorský dozor. 

Projektant – Ing. Petr Štěpánek (Profes Projekt, s.r.o. Turnov). 
 

Návrh řešení (studie) vypracovaný projektantem byl projednán : 

- na koordinační schůzce dne 19. 8. 2008 (projektant Ing. P. Štěpánek, 

starostka PhDr. H.Maierová, tajemník Ing. M. Šmiraus, L.Těhníková, S. 

Syrotiuková – OSM, P.Vaňátko – OD, Ing. M. Šipošová, Mgr. Zýková – OŽP) -  

návrh řešení odsouhlasen s připomínkami, 

- na společném jednání komise pro rozvoj a správu majetku a dopravní 

komise dne 2. 9. 2008 - návrh řešení schválen s připomínkami (vytvoření 

zeleného pásu v úseku podél OAHŠ, provedení křižovatek bez zvýšeného 

povrchu, vyvýšené přechody v místě mateřské školy a  OAHŠ), 

- studie byla též projednána s obyvateli ulice Zborovská (za přítomnosti 

starostky PhDr. H.Maierové, L.Těhníkové a S.Syrotiukové (OSM) a projektanta 

Ing.P.Štěpánka, 

- na zasedání RM dne 15. 9. 2008 –  studie schválena s úpravami dle diskuze 

(usnesení RM č. 400/2008), 

- na zasedání ZM dne 25. 9. 2008 – návrh řešení projednán a schválen 

s výše uvedenými připomínkami (usnesení ZM č. 162/2008), 

- v komisi pro životní prostředí dne 1.10. 2008 – doporučeno pokácet 64 

javorů a realizovat novou výsadbu stromů, likvidovat živý plot podél původního 

chodníku. 

 

 

 

 



Územní a stavební řízení 

 
Usnesením ZM č. 89/2010 byla schválena realizace rekonstrukce ul. 

Zborovská a vypsání výběrového řízení ve dvou etapách. 

 

Územní a stavební řízení bylo účastníkům oznámeno formou veřejné 

vyhlášky v souladu s §25 zák. č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Tento způsob 

doručení je při větším počtu účastníků v souladu se zákonem (§144 odst.6 

správního řádu, §92 odst.3 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon). V průběhu 

územního a stavebního řízení lze nahlížet do projektové dokumentace a 

předkládat návrhy a námitky. Předmětem stavebního řízení byly dvě stavby – 

Stavební úpravy komunikace včetně chodníků a Veřejné osvětlení. V průběhu 

územního řízení se konalo místní šetření. Účastníci byli pozváni veřejnou 

vyhláškou a třemi oznámeními, vylepenými v ulici Zborovská. 

V územním řízení bylo podáno pět námitek, většina se týkala umístění 

zpomalovacích prahů. Námitky, které podali Ing.P.Chval, Ing.J.Zahrádka, 

J.Chmelíková, Bc.J.Rabas a M.Polach, byly vypořádány ( Územní  rozhodnutí o 

umístění stavby Rekonstrukce povrchu ulice Zborovská, Turnov, vydané 

Stavebním úřadem Turnov dne 12.3.2009). K podkladům rozhodnutí se 

účastníci nevyjádřili. 

Ve stavebním řízení účastníci neuplatnili žádné námitky a návrhy a 

k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili (Rozhodnutí Stavební povolení na 

stavbu Rekonstrukce povrchu místní komunikace ulice Zborovská, Turnov, 

vydané Stavebním úřadem Turnov dne 12. 8. 2009). 

Kontrolnímu výboru nebyly předloženy žádné další písemné připomínky 

obyvatel ul. Zborovské ke kontrolované stavbě. 

 

Realizace rekonstrukce ulice Zborovská 
 

Usnesením ZM č. 89/2010 byla schválena realizace rekonstrukce ulice 

Zborovská Turnov a vypsání výběrového řízení ve dvou etapách. 

 

30. 6. 2010 vyhlásilo VHS výběrové řízení na dodavatele stavby „Turnov-

Rekonstrukce povrchů ul. Zborovská. Zadávací podmínky byly vyvěšeny na 

úřední desce od 1. 7. 2010 do 1. 8. 2010. Výběrová komise vybrala z 16 

nabídek firmu s nejnižší cenovou nabídkou – K+N stavební společnost, s.r.o. 

Pardubice (11 047 376,- Kč bez DPH). 

 

Byly uzavřeny dvě smlouvy o dílo (8. 10. 2010): 

SOD-S-23 Rekonstrukce povrchů ulice Zborovská (komunikace a chodníky) 

mezi VHS a firmou K+N stavební společnost,s.r.o. Pardubice 

a dva dodatky k této SOD, týkající se víceprací (sanace pláně) a změny 

termínu dokončení díla. 



SOD-S-24 Rekonstrukce povrchů ulice Zborovská – Veřejné osvětlení, 

chodníky (3. etapa) mezi Městem Turnov a firmou K+Nstavební 

společnost,s.r.o. Pardubice 

a jeden dodatek k této SOD, týkající se prodloužení termínu dokončení díla 

z důvodu víceprací (sanace pláně). 

 

Práce na stavbě Rekonstrukce povrchů ulice Zborovská byly zahájeny 

13.10.2010 a ukončeny 19. 8. 2011 (termín 30. 6. 2011 ze SOD prodloužen 

vzhledem k vícepracím (sanace pláně), uvedeným ve dvou dodatcích). 

 

Na podkladě dopisu majitelky domu čp. 875 paní M. Rakoušové (výhrady 

k rekonstrukci ulice) se 29. 7. 2011 v ulici Zborovská konala kontrolní 

prohlídka (Výzva SÚ Turnov ze dne 20.7.2011), které se zúčastnili 

kompetentní zástupci SÚ, VHS, dodavatelské firmy K+N, OSM MěÚ, OŽP 

MěÚ, projektant, autorský dozor, KV ZM a sedm obyvatel ulice). Provedenou 

prohlídkou stavby bylo zjištěno, že rekonstrukce komunikace Zborovská je 

prováděna dle ověřené projektové dokumentace a dle podmínek platného 

pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (Protokol o kontrolní 

prohlídce ze dne 29. 7. 2011, SÚ). 

Přejímací řízení (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení) probíhalo v době 

od 19. 8. do 4. 10. 2011. Byl proveden soupis vad a nedodělků, jež byly ke 

dni převzetí stavby odstraněny. Dodláždění nedokončené části chodníku 

(sloup NN-přípojka k RD) bylo dle písemného ujednání provedeno v březnu 

2012 (Protokol o předání a převzetí stavby ze 4. 10. 2011). 

 

 

KV zkontroloval veškeré dokumenty související s přípravou a realizací stavby 

Rekonstrukce ulice Zborovská, seznámil se s písemnostmi a stanovisky 

příslušných zodpovědných orgánů a osob k připomínkám obyvatel ulice 

Zborovská (RWE, TDI, OSM, OŽP, atd.). Ze zápisů ve stavebních dokumentech 

vyplývá, že problémy, které se v průběhu stavby projevily, byly postupně 

řešeny. 

 

 

 

II. Vyjádření k námitkám obyvatel ulice Zborovská  
 

1. Námitka, že zadání Města předané projektantovi je všeobecné a 

nerespektuje požadavky občanů. 

Jak je výše uvedeno, zadání bylo schváleno na jednání RM dne 11. 2. 2008. 

Obsahuje základní parametry podoby rekonstrukce ulice Zborovské 
(projektovou dokumentaci řešit pro celkovou rekonstrukci ulice Zborovská od 

Husovy ulice až po křížení s ulicí Lidickou, provést celkový asfaltobetonový 



kryt komunikace, pruh pro  parkování, oboustranný chodník ze zámkové dlažby 

se specifickým vzorem, barvou a typem, stávající levostranný chodník rozšířit 

do normové šířky, pásy zeleně po křížení s ulicí Zelená cesta, betonové silniční 

obruby, revitalizace zeleně až po křížení s ulicí Zelená cesta, po křížení s ulicí 

Lidickou komunikace s oboustranným chodníkem bez zeleně, parkovací místa 

před MŠ).  

Zákonné normy nestanovují konkrétní rozsah zadání. Projektant při zpracování 

projektové dokumentace (vč. studie) má možnost konkretizovat zadání na 

základě připomínek z jednání v komisích, ze setkání s občany. Majitelé 

dotčených nemovitostí mohou vznášet námitky v průběhu územního a 

stavebního řízení. 

  

2. Námitka, že majitelé nemovitostí nebyli oficiálně pozváni 

k projednání rekonstrukce ulice Zborovská a nemohli vyjádřit 

připomínky. 

Studie byla projednána s občany za přítomnosti starostky PhDr.H.Maierové, L. 

Těhníkové a S. Syrotiukové (OSM) a projektanta Ing. P.Štěpánka. I v samotné 

námitce se zároveň konstatuje, že při „schůzce čtyřiceti zde bydlících občanů se 

starostkou H. Maierovou byly předneseny jasné požadavky na konečnou podobu 

nové silnice..“ Nebyl však dohledán zápis z tohoto jednání, KV tudíž nemůže 

posoudit, zda a jaké požadavky byly vzneseny a zda a jak s nimi bylo 

kompetentními  pracovníky naloženo.  

Územní a stavební řízení, v jehož průběhu mohou účastníci uplatnit námitky, 

mohou nahlížet do projektové dokumentace, bylo oznámeno formou veřejné 

vyhlášky v souladu s §25 zák. č.500/2004 Sb. (Správní řád). Bylo uplatněno pět 

námitek, které se týkaly především zpomalovacích pruhů na 

komunikaci).Viz výše v části I. 

 

3. Námitka, že stavba je prováděna v rozporu se stavebním povolením. 

Na základě prověření příslušných dokumentů – stavební povolení, stavební 

deník, zápisy z kontrolních dnů, měsíční zprávy o průběhu stavebních prací 

nebo změnách a na základě informací stavebního úřadu, který má odbornou 

kvalifikaci k posouzení této problematiky, dospěl KV k závěru, že stavba je 

prováděna v souladu s projektovou dokumentací, ověřenou ve stavebním řízení. 

Změny v projektové dokumentaci byly odpovídajícím způsobem projednávány 

(zaznamenáno ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů). Stavební 

úřad znovu před vydáním kolaudačního souhlasu posuzoval nejen soulad 

provedení stavby se stavebním povolením, ale také to, zda stavba neohrožuje 

zdraví lidí i zvířat, jejich bezpečnost a také zda negativně neovlivní životní 

prostředí. Vzhledem k tomu, že uložení STL plynovodu v komunikaci 

Zborovská nebylo v souladu se stanoviskem, doloženým k žádosti o stavební 

povolení, SÚ požádal RWE Distribuční stavby o stanovisko, zda současné řešení 

uložení STL plynovodu vyhovuje jejich požadavkům (viz odpověď na další 



námitku). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad nezjistil závady 

bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky 

dotčených orgánů, proto vydal souhlas s užíváním stavby (Kolaudační souhlas 

s užíváním stavby ze dne 21. 8. 2012 – Rekonstrukce povrchu ulice Zborovská  

a ze dne 7.12. 2012 – Veřejné osvětlení). 

 

4. Námitka, že plynové potrubí v křižovatce ulic Zborovská a Na 

Vyhlídce nebylo přeloženo do bezpečné hloubky, tj. min. 80 cm, tudíž 

není v souladu s podmínkami uvedenými v územním řízení. 

V dokladové části projektové dokumentace, doložené k žádosti o povolení 

stavby Rekonstrukce povrchu místní komunikace ulice Zborovská, Turnov, je 

stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21. 4. 2009: „Pokud při 

rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody a přípojky budou 

mít vůči nové niveletě krytí menší než 80 cm, bude nutné provést přeložku..“ 

KV vychází z ústního i písemného stanoviska RWE (Protokol o kontrole 

z 28. 7. 2011) a z vyjádření zhotovitele - firmy K+N stavební společnost 

Pardubice (L.Vondra). Z jejich závěrů vyplývá, že byla provedena potřebná 

opatření k zabezpečení plynového potrubí (doizolování plynovodu, potrubí 

překryto ochranným potrubím, odsouhlaseno snížení krytí). Navržený a 

realizovaný způsob ochrany plynovodu byl odsouhlasen pracovníkem RWE p. 

Laštovičkou. Stanovisko pracovníků RWE bylo podkladem pro vydání 

kolaudačního souhlasu stavby. 

 

5. Námitka, že Městem Turnov nebyl doložen vlastník chodníků a 

povrchového materiálu a že vše je majetkem původních vlastníků 

nemovitostí.  
KV na základě dokumentů předložených paní M. Rakoušovou a týkajících se 

vlastnictví chodníku před domem čp. 885 v ulici Na Vyhlídce (Usnesení 

městské rady o povolení stavby z 30.9.1932, Protokol o výsledku kolaudačního 

šetření z 10.7.1933, Potvrzení Spisovny MěÚ, Potvrzení Státního okresního 

archivu Semily) a na základě jednání s právníky došel k závěru, že 

z předložených dokumentů nevyplývá, že chodník je ve vlastnictví majitele čp. 

885 (manželé Rakoušovi). 

Na základě sdělení Stavebního úřadu Turnov byl zmíněný chodník, na němž 

probíhala stavba, v majetku města Turnov (dokumenty z Katastrálního úřadu).  

Pokud se majitelé nemovitostí v ulici Zborovská domnívají, že město používá 

chodník neoprávněně, je třeba nechat si vytýčit geodetem, který má příslušné 

oprávnění k tomuto úkonu, vlastnické hranice pozemku.  

 

6. Námitka, že nebyly zachovány přímé vstupy k nemovitostem 

(„chodníčky“ přes souvislý pás zeleně). 

Tento stav je v souladu se schválenou  projektovou dokumentací. Žádný předpis 

ani norma toto nepožaduje. V projektu je uveden po obou stranách komunikace 



souvislý pás zeleně bez těchto „chodníčků“. KV nezjistil žádné písemné 

požadavky majitelů nemovitostí v ulici Zborovská na tato přerušení souvislého 

pásu zeleně v době projednávání studie či v průběhu územního a stavebního 

řízení. 

 

7. Námitka zpochybňující hlasování k bodu 2 – Rekonstrukce povrchu 

ulice Zborovská (studie) na zasedání ZM dne 25. 9. 2008. 

V uvedeném bodě hlasovalo celkem 18 zastupitelů, těsným počtem 14 hlasů 

byla studie schválena. V předchozím a několika dalších bodech hlasovalo 

celkem 17 zastupitelů, v dalších hlasováních se počty hlasujících měnily (16, 17, 

18). Na základě prezenční listiny mělo být přítomno 19 zastupitelů. Nepřítomno 

dle zápisu bylo 8 zastupitelů. V žádném hlasování v průběhu zasedání však 

nebyl celkový počet hlasujících 19.  

Změny v počtech hlasujících zastupitelů nejsou ojedinělým jevem (odchody ze 

zasedacího sálu). Mohlo jít také o chybu v počtech hlasů. Vzhledem k tomu, že 

neproběhlo jmenovité hlasování, nelze zjistit, kdo ze zastupitelů byl či nebyl 

v době daného hlasování přítomen. 

 

8. Námitka, že nebyla dodržena původní niveleta vozovky a chodníků.  

Původní niveleta (niveleta osy komunikace) je zachována s rozdílem +-10 cm. 

Příčným uspořádáním komunikace a vazbou na zachování vjezdů 

k nemovitostem dochází k mírně odlišným výškám v podezdívkách mezi 

jednotlivými vjezdy (+-10 cm). Pokud by se měl stávající stav přesně dodržet, 

vznikla by „rozlámaná“ niveleta. Výsledný stav komunikace a chodníků je 

plynulý, bez zbytečných lomů. Výškově je komunikace navržena tak, aby 

niveleta komunikace byla zachována vzhledem ke stávajícím inženýrským sítím. 

 

9. Námitka, že střídavým příčným naklopením vozovky voda při 

dešťových srážkách nevniká do kanálových vpustí, a tím vznikají 

souvislé plochy vody.  

 

 Klopení vozovky je v úseku ulic Husova – Karla Vika provedeno dvakrát a je 

zachováno dle stávajícího, původního klopení vozovky. Z důvodu zachování 

úrovní vjezdů bylo nutné toto klopení zachovat. Problém je v části mezi ulicemi 

Terronská a Zd. Nejedlého. Dle vyjádření projektanta zde nebyl dodržen projekt  

a obrubník mezi parkovacím pruhem a vozovkou je proveden s navýšením 20 

mm, což komplikuje odtok k uličním vpustím. Nejde tedy o chybu projektu, ale 

o chybu  realizace. 

Po přívalovém dešti (2011), kdy voda tekoucí ulicí Zborovskou zatopila 

prostory hotelu Karel IV., došlo k doplnění dalších vpustí. 

Celkově byl počet vpustí v ulici Zborovská  navýšen téměř o jednu třetinu. 

 



10.  Námitka, že i přes nesouhlasné stanovisko dopravní komise byly 

v hranici křižovatek vytvořeny povrchové zálivy, které nutí řidiče aut 

vyjíždějících z vedlejších ulic vjíždět do protisměru  ulice Zborovské. 

Ing. Štěpánek několikrát konzultoval projekt na dopravním inspektorátu a 

k oběma stupňům projektové dokumentace má kladná stanoviska tohoto orgánu. 

Vycházel tedy z těchto stanovisek. Zálivy v prostoru křižovatek jsou ČSN 

736110 doporučovány pro zpřehlednění  křižovatek a znemožnění stání vozidel 

v prostoru křižovatek.   

Je však třeba konstatovat, že vzhledem k situaci (nebezpečí vjezdu či nárazu do 

zálivu) bylo např. na zálivu v křižovatce Zborovská – Na Vyhlídce umístěno 

výstražné značení. 

 

 

 

 

 

Závěr: 

Projektová dokumentace -  lze konstatovat, že projektant postupoval 

při práci na projektu v souladu s  platnými normami, vycházel 

z připomínek příslušných komisí a dalších kompetentních orgánů. 

Studie byla před schválením v zastupitelstvu diskutována na setkání s 

obyvateli ulice Zborovská. Dle názoru kontrolního výboru v této fázi 

bylo třeba ze strany majitelů nemovitostí uplatnit připomínky, na 

jejichž základě bylo možné (pokud by nebyly v rozporu s příslušnými 

platnými normami) provést změny ve studii. Jak bylo výše uvedeno, 

kontrolní výbor nemá k dispozici žádné písemné připomínky občanů, 

kromě námitek uvedených v bodě I. 

Existující problematická situace odlišné nivelety chodníků před 

nemovitostmi a odlišných výšek podezdívek je z podstatné části 

způsobena rozdílným výškovým posazením jednotlivých nemovitostí 

(především v dolní části ulice), nutností skloubit rovnoměrné 

vytvarování komunikace a zachování vjezdů. 

Realizace projektu – v úseku ulic Terronská – Zd. Nejedlého jsou 

v rozporu s projektem obrubníky vyšší o 2cm, což má za následek 

nevtékání vody do uličních vpustí. Toto pochybení mělo být 

odstraněno ještě před dokončením stavby (v seznamu vad a nedodělků 

nebylo uvedeno). 

Vjezd ke garáži domu čp. 950 nenavazuje plynule na chodník, 

který je o cca 15 cm vyšší (vjezd do garáže je znemožněn). Též 

nebylo odstraněno (nebylo uvedeno v seznamu vad a nedodělků). 



Při osobní kontrole členů KV v ulici Zborovská bylo dále zjištěno, že 

všechny hrušně, které byly nově vysázeny místo 64 vykácených 

javorů, jsou opakovaně napadeny plísní (rez hrušková). Tato situace 

je zatím řešena postřikem. 

Souvislý zelený pruh není udržován, v některých částech místo 

trávníku jsou půlmetrové nálety. 
 

 

 

 


