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Věc: P ř i p o m í n k y OS Karlštejnská cesta vznesené ke Konceptu ÚP
VÚC PR – n e s o u h l a s se “skládkou Baková”

OS KAC se již delší dobu zabývá problematikou zamýšlené “skládky Baková”,
k.ú.Zbuzany. To, že byla tato lokální stavba začleněna do dokumentu rozsahu VÚC nás velmi
znepokojilo.
Jde o naprosto nesystémové zařazení jediné skládky do územního plánu celého
regionu, přičemž v textové části konceptu je přesvědčivě dovozeno a zdůvodněno, že
jednotlivé skládky jsou mimo rozlišovací schopnost územního plánu velkého a nejsou do něj
zapracovány (viz str. 96 textové části původního konceptu ÚP VÚC Pražského regionu z říina
2000). Toto řešení je v rozporu se zadáním uvedeného konceptu a nemá oporu v právních
předpisech, určujících obsahové zaměření územních plánů VÚC. Nikdo z dotázaných
úředníků nám nebyl schopen uspokojivě vysvětlit, jak je možné, že byl tento záměr do
konceptu začleněn. Naopak nejasnosti kolem zveřejnění (či spíše utajení) informací o skládce
Baková v dodatečných doplňcích nezapracovaných nijak do původního konceptu naše obavy
jen zesílily. V dodatku uvedená skládka je důkazem nesystémového, politicky účelového
přístupu a silného vlivu podnikatelské – zde italské – lobby na vedení kraje.
Soudní znalec, který vypracoval znalecký posudek v této věci, shledal, že “záměr na
vybudování skládky ve Zbuzanech nesplňuje vlastní zadání pro zařazení do Konceptu
ÚP VÚC PR” a konstatuje, že “toto zcela nelogické zařazení jediné skládky do konceptu,
může být hodnoceno, jako pokus o využití zákona o územním plánu v neprospěch
obyvatel sousedních obcí za účelem získání příslušného podkladu k zahájení územního
řízení.”

Tento soukromý podnikatelský záměr, který zcela postrádá společenskou potřebnost,
totiž opravdu neprošel schvalovacím řízením tzv.3.změny ÚP obce Zbuzany.
Proto žádáme, aby předkladatel a pořizovatel Konceptu územního plánuVÚC
Pražského regionu v y ř a d i l záměr výstavby skládky Zbuzany (lokalita
Baková) z ÚPD. Znalecký posudek Vám předkládáme jako přílohu.
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