„K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“
Edmund Burke

Druhý „Otevřený dopis“ občanům naší obce
Obecní úřad
Horní Olešnice 2
543 71 Hostinné

Vážení zastupitelé,
dne 22. února občanské sdružení Pod Rovněmi obdrželo odpověď na náš otevřený dopis
ze dne 6. února 2016. Podle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme
žádali odpovědi na tři otázky. V zaslané eseji jsme však při sebevětší snaze odpovědi na námi
vznesené otázky nenašli a na jednotlivé komentáře nemá smysl ani reagovat, neboť je bohužel,
považujeme za zkreslené až zavádějící. Až se nám nechce věřit, že náš dopis zastupitelům byl
se zastupiteli projednán a ti se pod odpověď podepsali. Pro doložení našeho konstatování např. k
naší třetí otázce, týkající se efektivnosti připravované těžby, která bude pro každého občana
klíčová, uvádíme:
Když už naše obec neví co, kolik a komu těžba přinese a musí se odvolávat na sousedící
obec, tak náš propočet je následující:
Dolní Olešnice získala finanční příspěvek celkem 1.417.500,- Kč od družstva Granát
(+nefinanční výhody...+ případně další nezveřejněné výhody???) za těžbu, která probíhala v
letech 1991 až 2007, tedy za 16 let, tj. průměrně 88.593,- Kč ročně.
Při srovnání plochy dobývacího prostoru, kde dobývací prostor v Dolní Olešnici (cca 6 ha)
je čtyřnásobně větší než plánovaný dobývací prostor v naší obci (cca 1,5 ha), potom nám vychází
předpoklad příjmů pro obec cca 22 tis. Kč ročně. A to nezohledňujeme parametr výtěžnosti, znění
novely Horního zákona, kde obce budou kráceny na dosavadním zisku z prováděné těžby v jejich
regionu a další.
Jsme přesvědčeni, že každý odpovědný hospodář před takovýmto rozhodnutím by měl
vědět „do čeho jde“ a v případě obce by to nemělo být „o nás -bez nás (občanů)“, tak jak tomu
bylo v případě dání souhlasu k průzkumu. Stále nám tady uniká odhalit ten „hnací motor“, který
vede obec k souhlasu s připravovanou těžbou.
Z výše uvedeného nám tedy nezbývá než naše otázky zopakovat a věříme, že celou
agendu nebudeme nuceni postoupit KÚ Královéhradeckého kraje:
1) Kdy a jak bylo ze strany obce zjišťováno stanovisko občanů k těžbě českého granátu v
lokalitě kat. území Horní Olešnice a s jakým výsledkem, jestliže nebyl dostatečným
podkladem průběh výše uvedené schůze a petice občanů?
(Příklad odpovědi: Stanovisko občanů bylo vyžádáno anketou vyhlášenou v xx.týdnu, roku xx.
Bylo osloveno 300 občanů, z toho 250 se vyslovilo proti těžbě, 7občanů
souhlasilo s těžbou za určitých podmínek, 43 občanů se ankety
nezúčastnilo. Zdokumentované výsledky ankety jsou uloženy na Obecním
úřadu pod čj.: xx a kdykoliv k nahlédnutí.)

2) Zda obec podporuje či nepodporuje plánovanou těžbu a na podkladě jakých informací
se tak rozhodla?
(Příklad odpovědi: S ohledem na výsledky ankety a dalšími fakty … „obec“ s plánovanou
těžbou nesouhlasí).
3) V případě podpory těžby, jaký těžba přinese prospěch obci, a jak to má obec zajištěno?
(Příklad odpovědi: Z provedeného průzkumu, plánovaného rozsahu dobývacího prostoru a z
jednání s těžaři v přípravě těžby) vyplývá roční finanční prospěch pro obec
po dobu 5ti let xx. Kč. Průběh plánované těžby je zajištěn smlouvou mezi
OÚ a těžařskou firmou. Smlouva je veřejně přístupná na OÚ.)
S odpověďmi na naše otázky samozřejmě opět seznámíme občany naší obce.

v Horní Olešnici, Ždírnici dne 24.února 2016

Výbor občanského sdružení Pod Rovněmi

Příloha: 1 list - Odpověď starostky obce Horní Olešnice na Otevřený dopis OS zastupitelům obce.

