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PETICEPETICEPETICEPETICE    
 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zahájilo dne 27. 10. 2003 proces posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, k záměru "Těžba stavebních surovin s následnou rekultivací uložením inertních a inertizovaných 
materiálů - lokalita Baková, k. ú. Zbuzany". Dne 21. 10. 2003 předložil zplnomocněný zástupce oznamovatele 
(společnost Chitussi - 6 spol. s r.o. , 252 09 Hradišťko pod Medníkem 155) na MŽP oznámení záměru s obsahem 
a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.  
Dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. zasíláme své písemné vyjádření k oznámení. 
S tímto záměrem nesouhlasíme z těchto důvodů: 
 

1. Tento záměr není v souladu s platným územním plánem obce Zbuzany, ani s Koncepcí odpadového 

hospodářství Středočeského kraje. Investor se opakovaně pokouší tyto skutečnosti obejít a skládku 
prosadit – např. do plánu VÚC Pražského regionu či do Strategie rozvoje mikroregionu obcí Jihozápad, 
vše přes odpor občanů, úřadů i správy CHKO. 
 

2. Lokalita Baková  je zcela nevhodná pro tento záměr (z pohledu krajinářského, ochrany přírody a 
vodních toků, blízkosti CHKO i obytné zástavby, převládajících větrů a nevhodného podloží). 
 

3. Velmi znepokojující otázkou je investor – podnikání italských majitelů v ČR vypadá velmi 
neprůhledně, vzniká a zaniká velké množství vzájemně majetkově propojených firem (společnost 
Bakova I. cava s.r.o., Praha 1, Vězeňská 5, je jednou z mnoha desítek společností  personálně a/nebo 
majetkově propojených se společností ICKM Real Estate s.r.o., Praha 1, Vězeňská 5) – a to vše v době, 
kdy Itálie čelí obrovským problémům se skládkováním a s průnikem zločineckých skupin do této 
oblasti podnikání (viz např. Euro 4/2003).  
Firma ICKM Real Estate s.r.o.  je mj. majitelem havarované skládky v Pozďátkách, ze které stále 
vytékají nebezpečné látky, což je velmi alarmující skutečnost.  
 

4. Není jasné co by se mělo na lokalitě Baková skladovat, ani odkud by měly tyto odpady pocházet. 
Vzhledem k tomu, že Praha ani Středočeský kraj další skládku nepotřebuje, obáváme se přílivu 
komerčně „zajímavých“ odpadů zahraničních (ostatně prvním investičním záměrem na Bakové byla 
„skládka speciálních odpadů“ – r.2001, tehdy firma Karlův most s.r.o - studie je k dispozici) 

 
Proto požadujeme aby dotčené úřady neprojednávaly záměry, které nejsou podloženy 

skutečnou společenskou potřebou, jsou plánovány ve zcela nevhodné lokalitě a jsou 
v rozporu s platným územním plánem . Dále žádáme o zpřísnění podmínek pro 

nakládání s odpady v ochranném pásu CHKO Český kras.   
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