ČR, Ořech 27.12.2003
Vážený pane,
V říjnu 2001 jsme se sešli v Ořechu při společné diskusi o plánech Vaší společnosti Bacova
I.cava, s.r.o. v lokalitě Baková u Zbuzan. Tehdy jste mimo jiné řekl: „…rozhodně nechceme realizovat
projekt proti vůli občanů.“
Mohu vás informovat, že vzhledem k předložení Oznámení záměru "Těžba stavebních surovin s
následnou rekultivací uložením inertních a inertizovaných materiálů - lokalita Baková, k. ú.Zbuzany"
na ministerstvo životního prostředí ČR a následném zahájení procesu EIA (posouzení vlivů na životní
prostředí) se v celé oblasti kolem Bakové opět rozvinula velmi živá diskuse.
V okolních obcích lidé sepsali petice proti Vašemu záměru. I ve Zbuzanech ji podepsalo přes
120 lidí. Obecní zastupitelstva podpořila nesouhlasné stanovisko občanského sdružení Karlštejnská
cesta a přidala svá vlastní záporná vyjádření.
Je velmi pravděpodobné, že i další dotčené úřady se vyjádřily negativně (některá stanoviska
máme k dispozici).
V této věci zástupce našeho sdružení přijal i ministr životního prostředí ČR a přislíbil celou
kauzu sledovat.
Vážený pane, možná nevíte, že kolem Zbuzan a okolních obcí rostou další a další rodinné domy.
Možná nevíte, že jejich majitelé sem přišli za přírodou z průmyslových oblastí. Že přišli do lokality na
okraji Chráněné krajinné oblasti, do lokality, se kterou Krajský úřad počítá v koncepci „Zeleného
pásu“ kolem hlavního města Prahy, ale se kterou nepočítá v Plánu odpadového hospodářství.
V průběhu několika minulých let nikdo nezpochybnil technologie, které chcete do ČR přivézt.
Hlavní argument proti Vašemu záměru je absolutní nevhodnost lokality Baková pro skládkování.
Mimochodem zmíněný záměr v předkládaném rozsahu dodnes není v Územním plánu Zbuzan!
V říjnu 2001 jste na otázku „Jestliže budou obyvatelé všech okolních obcí proti, budete
prosazovat svůj investiční záměr?“ odpověděl „ … budu moci odpovědět po té, co dostanu negativní
odpověď od všech obcí, od všech občanů. “
I dnes si troufám tvrdit, že velká většina občanů dotčeného regionu s Vaším záměrem
nesouhlasí. Za posledních pár let je stále nikdo nepřesvědčil. Proto se Vás znovu ptám „Jestliže je
velká část obyvatel okolních obcí proti a nemáte ani podporu kompetentních orgánů, budete dál
prosazovat svůj záměr Těžba stavebních surovin s následnou rekultivací uložením inertních a
inertizovaných materiálů - lokalita Baková, k. ú.Zbuzany?“
V příloze Vám zasílám překlad společných námitek našeho sdružení a okolních obcí pro MŽP.
Další dokumenty jsou samozřejmě k dispozici, ale v češtině.
Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.
Michaela Neumannová, předsedkyně Občanského sdružení Karlštejnská cesta

