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Italové z ICKM budou pod dohledem ministra i ČIŽP
PRAHA – Pokud bude italská firma ICKM donucena k odchodu z Pozďátek na Třebíčsku, stát bude
sanovat tamní skládku nebezpečných odpadů, ze které již šest let vytéká kyselina sírová do potoka.
Stav skládky také bude pod dohledem České inspekce životního prostředí (ČIŽP). To jsou sliby,
které dal ministr životního prostředí Libor Ambrozek čtyřem občanským sdružením. Ta se s ním
sešla z jediného důvodu. Tím jsou aktivity ICKM v České republice.
„Firma ICKM koupila skládku v Pozďátkách již před rokem a slibovala její sanaci či alespoň
zastavení úniků toxických látek. Dodnes se ale nezměnilo nic. Kdyby Italové do Pozďátek nepřišli,
už by byla skládka sanována za státní peníze,“ uvedl Milan Havel ze sdružení Arnika.
Arnika ale není jediným sdružením, kterému je společnost ICKM trnem v oku. Činnost této
společnosti vadí také sdružení “Pozďátky bez jedů“, sdružení “Karlštejnská cesta” či “Sdužení pro
záchranu krajiny”. Pozďátky také nejsou jedinou lokalitou, se kterou mají Italové svoje plány.
S výstavbou skládek odpadů počítají také v obcích Olešná či Ralsko. Lokality, které si firmy
svázané s ICKM vybírají, nejsou ve schválených koncepcích odpadového hospodářství krajů ani v
územních plánech. Na odpor občanů, úřadů a správy CHKO Český kras naráží ICKM také ve snaze
vybudovat skládku na jihozápadním okraji Prahy u Zbuzan.
Terčem kritiky jsou rovněž aktivity ICKM v Domousnicích na Mladoboleslavsku. „V této malé
obci poblíž Českého ráje koupila firma v roce 2001 statek s barokní sýpkou, která zde od té doby
chátrá. Nejlepší ornou půdu v obci chce zastavět objekty drobné průmyslové výroby. To se nám
samozřejmě nelíbí,“ protestuje Ing. Arch. Jaroslav Beneš ze “Sdružení pro záchranu krajiny”.
Kontakty na sdružení kritizující aktivity ICKM:
•
•
•
•

Sdružení Arnika – Ing. Milan Havel – 222 781 471
Sdružení “Pozďátky bez jedů” - Ing. Bobek Bohumil - mobil: 777 650 200
Sdružení “Karlštejnská cesta” - Michaela Nemannová - mobil: 602 614 122
“Sdužení pro záchranu krajiny” - Ing. Arch. Jaroslav Beneš - 608 451 658

