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

Otevřený dopis občanům naší obce

            Obecní úřad
Horní Olešnice 2
543 71 Hostinné

Vážení zastupitelé, paní starostko,

v návaznosti na průběh veřejného zasedání zastupitelstva naší obce dne 28. ledna 2016
nám nezbývá než volit  tuto formu získání  zásadních informací  k  problematice  přípravy těžby
českých granátů (pyropu) pro nás i občany naší obce.

Jak víte, více než 12 let se občanské sdružení Pod Rovněmi snaží upozornit a doložit
nesmyslnost plánované těžby českých granátů v lokalitě kat. území obce Horní Olešnice. Aktivity
našeho sdružení vzešly z průběhu veřejné schůze, která se konala v srpnu r. 2003, vzápětí po
tom, co se občané postupně dozvídali (ne veřejně!!!)  o kontroverzním odsouhlasení průzkumu.
Při tehdy nebývalé rekordní účasti (kolem 75 osob) nebylo jediného hlasu, který by souhlasil s
plánovanou  těžbou.  Počáteční  intervence  jednotlivců  na  obecním  úřadu  a  poukazování  na
nebezpečí, která pramení z vydání  souhlasu k průzkumu, se minuly účinkem. Tyto hlavní dva
momenty pak vedly k založení občanského sdružení Pod Rovněmi, a později toto bylo vyjádřeno i
v petici občanů, která byla předložena obci. 

V průběhu let však byly při projednávání a schvalování potřebných dokumentů veškeré
postupně  vznášené  námitky  po  celou  dobu  a  opakovaně  příslušnými  státními  institucemi
bagatelizovány, a to i přesto, že jsme postupem času v mnoha otázkách našli společnou řeč se
zastupiteli  obce,  a tito  opakovaně významně podpořili  stanoviska OS Pod Rovněmi,  hledající
oprávněné důvody pro nepovolení těžby. 

Hlavními důvody, které vedou naše občanské sdružení ke snahám o odvrácení těžby jsou
tyto: 
 1)  Při těžbě dojde ke zvýšení provozu na komunikacích, s tím bude spojená prašnost, hlučnost,
      znečišťování komunikací a ničení povrchu cest a to po dobu minimálně 10 let a bude snaha
      nadále pokračovat v těžbě dál tak, jak je tomu dnes v Dolní Olešnici;
 2)  Při třídění vytěžené zeminy a vymývání granátů bude docházet k nadměrnému hluku a
      zvýšené spotřebě vody;
 3)  Změní se kvalita vody ve Ždírnickém potoce, může dojít k jejímu zakalení a tím k poškození
      prostředí pro vodní živočichy, což může vést až k jejich úhynu a snížení rybí obsádky;
 4)  Hrozí snížení vodní hladiny a ztráta vody ve studních;
 5)  Dojde k plašení zvěře, ptactva a dalších živočichů; 
 6)  Změní se luční porost, mnohé druhy včetně chráněných rostlin a živočichů vyhynou a je zde
      riziko šíření plevelných druhů. Těžaři je navrhovaná likvidace porostu jedovatými 
      chemikáliemi, které se mohou dostat do spodních vod a ohrozit tak zdraví všech;
 7)  Bude narušen ráz krajiny. Celý Ždírnický potok včetně přilehlých lučních a lesních porostů
      patří k významným krajinným prvkům, které by měly být chráněny dle zákona č. 114/92 Sb. 
      O ochraně přírody a krajiny před škodlivými vlivy, ke kterým bezesporu těžba patří;
 8)  Ekonomický přínos pro obec je sporný. Firma, která žádá o těžbu (mimochodem již třetí
      v pořadí), nemá sídlo v Horní Olešnici; daně ze zisku firmy budou tudíž odváděny mimo obec.
      Další odvody obci dle novely horního zákona budou sníženy na minimum;
 9)  Nezvýší se zaměstnanost v obci, těžební firma bude zaměstnávat především své vlastní lidi;
10) Vlastní těžba dlouhodobě sníží ceny pozemků a nemovitostí v obci.



Zásadní stanovisko k problému však obec dosud nesdělila a jednání zastupitelstva obce
dne 28. ledna 2016 postoj zastupitelstva nijak nevyjasnilo. 

Z průběhu veškerých řízení během oněch 12ti let bylo bohužel postupně zřejmé, že vše
směřuje k vlastní těžbě bez ohledu na cokoli, a to i bez ohledu na vlastní prospěch z těžby. 

Ze strany obce jsme byli vždy ujišťováni, že souhlas či nesouhlas s těžbou bude
vydán zásadně na podkladě stanoviska a názoru občanů. 

Přestože nám stačil  názor  občanů vyjádřený  na výše uvedené schůzi  (srpen 2003)  a
výsledky petice, tak jsme několikráte obci nabízeli pomoc v opětovném získání názoru občanů.
Vypracovali jsme i podklady pro vyhlášení ankety, ale nakonec vždy ze všeho sešlo.

Domníváme se, že za více než 13 let (včetně období, kdy došlo k odsouhlasení průzkumu,
neboť věříme, že souhlas k průzkumu byl vydán na základě řádné rozvahy), měla obec velmi
mnoho času, aby si ujasnila odpovědi na námi vznesené otázky, které jistě přivítají i naši občané:

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?

2)  Zda obec podporuje či nepodporuje plánovanou těžbu a na podkladě jakých informací
     se tak rozhodla? 

3)  V případě podpory těžby, jaký těžba přinese prospěch obci, a jak to má obec zajištěno?

Informace považujeme za nezbytný podklad pro rozhodnutí k podpoře těžby!!

Odpovědi na naše otázky žádáme poskytnout dle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a zaslat ve stanoveném termínu dle Zákona, tj. nejpozději do 15 dnů na
adresu:

Občanské sdružení „Pod Rovněmi“
Horní Olešnice, část Ždírnice čp. 44
543 71 Hostinné

Odpovědi na otázky žádáme stručné a jednoznačné. Jakýkoliv komentář, výmluvy apod.
jsou zbytečné. Za tu dobu 13 let toho bylo napsáno a naslibováno dost a dost. 

S  odpověďmi  na  naše  otázky  samozřejmě  seznámíme  občany  naší  obce.  Rovněž
předpokládáme, že opět začneme informovat média.

S vývojem celé kauzy těžby českých granátů se můžete seznámit na webových stránkách
občanského sdružení Pod Rovněmi www.podrovnemi.cz.

v Horní Olešnici, Ždírnici dne 6.února 2016

Výbor občanského sdružení Pod Rovněmi

http://www.podrovnemi.cz/

