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Motto: …je třeba znovu a znovu stavět hráze bezohlednosti skryté za praporem tvorby zisku… Kéž by tedy pokora, zájem o druhé, lidská 

odpovědnost, smysl pro spravedlnost a solidarita byly tím, co lze nazvat ideou českého státu!  V.Havel  1.1.2003 

 

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI  OS KAC 2003 
 
• Dle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů bylo OS KAC dne 23.2.2001 

registrováno Ministerstvem vnitra ČR. Po členské schůzi 8.1.2003 došlo ke změně adresy 
OS, která byla zapracována do stanov, jež byly zaslány na MV ČR a 23.1.2003 potvrzeny. 

• V lednu 2003 byly opět podány dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
oficiální žádosti na MÚ Černošice, KÚ Střední Čechy, Stavební úřad Rudná, Obecní 
úřady okolních obcí, MŽP aj. Žádostem bylo vyhověno. 

• Sdružení získalo přístup k dokumentaci záměru (zpracováno k srpnu 2002) „Těžba 

stavebních surovin s následnou rekultivací  uložením  inertních a inertizovaných 
materiálů - lokalita Baková, k.ú.Zbuzany“, zadanou k vypracování firmou Chitussi, 
s.r.o., 252 09 Hradišťko pod Medníkem, jež je navázaná na firmu ICKM Real Estate s.r.o. 
Praha, se sídlem Vězeňská 5, Praha 1. K dokumentaci má sdružení zásadní připomínky.  

• Z příkazu KÚ Středočeského kraje a MŽP ČR bude projekt „Těžba stavebních surovin 
s následnou rekultivací  uložením  inertních a inertizovaných materiálů - lokalita Baková, 
k.ú.Zbuzany“ podroben procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí). Sdružení 
zjišťovalo podmínky k zahájení procesu a je v živém kontaktu s úředníky odboru EIA. 

• Při jednání se zástupcem hejtmana KÚ Středočeského kraje p.Váchou 14.1.2003, byl 
získán CD ROM s krajskou Koncepcí hospodaření s odpady Středočeského kraje. Skládky 
typu „Baková“ v něm nejsou zaneseny. Totéž potvrdil hejtman pan Bendl dopisem ze dne 
22.7.2003, kde mj. uvedl, že „podle schválené koncepce hospodaření s odpady nebude 

Středočeský kraj podporovat na svém území výstavbu nových skládek, jakýchkoliv 

skupin.“ 

• OS Karlštejnská cesta bylo 7.8.2003 přizváno k jednání na MÚ Černošice nad obsáhlým 
projektem „Těžby stavebních surovin s následnou rekultivací uložením inertních a 
inertizovaných materiálů – lokalita Baková, k.ú.Zbuzany“, kterého se zúčastnili úředníci 
odb.ŽP, zástupci ICKM, jejich projektanti, p.Ložek – CHKO Český kras, zástupci OS 
KAC s právníkem. Celkové stanovisko úředníků MÚ i CHKO Český kras k projektu je 
negativní. Investorovi bylo doporučeno hledat pro daný záměr jinou lokalitu. 

• Sdružení se v souladu se svými stanovami zaměřuje na práci s informacemi a v tomto 
smyslu aktivně spolupracuje s dotčenými úřady, obcemi i občany. 

• Sdružení je v kontaktu s Ateliérem pro životní prostředí, s ekologickým sdružením 
Arnika v Praze a OS Oživení.    

• Sdružení podalo žádost o členství v SOS Praha. 
• Sdružení navázalo kontakty s OS Pozďátky bez jedů a OS pro ochranu Čížovky, která 

odporují aktivitám firmy ICKM. Probíhá výměna zkušeností, informací a podkladů. 
• V nedávné minulosti OS KAC iniciovalo natočení pořadu ČT „Nedej se“. Průběžně 

informuje o svých aktivitách v místním tisku (Ořešský list, Zbuzanský občastník … ). 
• Sdružení pořádá členské schůze. 
• Sdružení zřídilo e-mailovou adresu: karlstejnskacesta@seznam.cz .  
• Sdružení pro lepší informovanost veřejnosti zajistilo webové stránky 

www.karlstejnskacesta.com . 
 
 
13.9.2003 - zpracovala Neumannová 
           předsedkyně OS KAC 


