Občanské sdružení Karlštejnská cesta
Rovná 220, 252 25 Ořech

e-mail: karlstejnskacesta@seznam.cz, IČO 265 23 434

Výroční zpráva OS Karlštejnská cesta 2004
•

9.1.2004 proběhla výroční členská schůze. Do čela sdružení byli zvoleni zástupci Zbuzan, Chýnice a
Ořecha.

•

V průběhu ledna byl zástupci ICKM p.Piccininimu zaslán dopis v italštině. Tento dopis OS KAC znovu
předali ICKM v rámci demonstrace před sídlem ICKM v Praze, jež organizovalo OS Arnika 15.4.04. Na
dopis dodnes není žádná odezva.

•

Během roku sdružení udržovalo kontakty s úředníky místních úřadů obcí zainteresovaných na kauze
Baková, MÚ Černošice, stavebního úřadu Rudná, MŽP odb.EIA aj.

•

6.4.04 proběhlo zasedání OÚ Zbuzany, týkající se 5. změny ÚP obce. Zástupci sdružení OS KAC, OS
Mallorn i občané vznesli mnoho námitek. Reagoval na ně mimo jiné i architekt, který se na přípravě
5.změny ÚP podílel.

•

Zasedání 6.4.04 se zúčastnila i ČT1 a byl následně odvysílán pořad Nedej se a šot ve večerníku.

•

V dubnu a červnu 2004 se o kauzu Baková zajímal i Respekt a vyšly dva články v této věci.

•

V květnu 2004 byly opět podány žádosti o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny na MÚ Černošice, KÚ Střední Čechy, Stavební úřad Rudná,
Obecní úřady okolních obcí, MŽP aj. Žádostem bylo vyhověno.

•

3.9.2004 se OS KAC zúčastnilo veřejného zasedání Regionu Jihozápad, které proběhlo v Ořechu a kde
byli přítomní starostové informováni o činnosti sdružení.

•

V průběhu roku sdružení průběžně informovalo o své činnosti v Ořešském listě.

•

Pokračovala vzájemná spolupráce a podpora s OS Arnika, OS Mallorn, OS Pozďátky bez jedů, OS pro
ochranu krajiny Čížovky, SOS Praha a Ateliérem životního prostředí.

•

V prosinci 2004 OS obdrželo vyjádření OÚ Zbuzany o vyhovění žádosti a ponechání oblasti Baková (TP1)
v novém ÚP Zbuzan beze změn.

•

Stále probíhá proces EIA ve věci záměru „Těžba stavebních surovin s následnou rekultivací uložením
inertních a inertizovaných materiálů - lokalita Baková, k.ú.Zbuzany“, který průběžně sledujeme.

Zapsala M.Neumannová
10.1.2005

