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Na nedostatečnost a pochybení nejen v biologickém hodnocení na pozemcích, které
mají být dotčeny stanovením dobývacího prostoru a dobýváním granátonosné horniny
v ložisku Horní Olešnice II, bylo občanským sdružením Pod Rovněmi, obcí Horní Olešnice,
ale i ČIŽP poukazováno v průběhu celého řízení a to zejména při zpracování a projednávání
EIA. Na vznesené připomínky nebyl brán nikdy zřetel, naopak při každém projednávání
dokumentace EIA jsme byli opakovaně ubezpečováni zpracovatelem dokumentace, že se
jedná „jenom“ o EIA a detailní vypořádání připomínek bude teprve následovat a bude k tomu
ještě řada příležitostí. Nyní, když k těmto krokům konečně dochází, naopak argumentuje
žadatel nepravdivým tvrzením, že všechny připomínky byly již vypořádány v dokumentaci
EIA.
Rovněž považujeme za velmi nekorektní vůči KÚ Královéhradeckého kraje tvrzení
RNDr. Štýbra, kterým zpochybňuje jeho odborné i správní rozhodnutí v této věci a
nesmyslně poukazuje na snahu KÚ vyhovět občanskému sdružení Pod Rovněmi.
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o provedení řádného
biologického hodnocení dané lokality bylo občanskýn sdružením Pod Rovněmi přijato se
značným ulehčením a oceněním, že se konečně našel někdo, kdo objektivně shledal
oprávněné důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí.
Lze polemizovat s jednotlivými tvrzeními v odvolání RNDr. Štýbra, která jsou některá
až irelevantní, ale jsme přesvědčeni, že onen základní důvod, tj. nedostatečné provedení
biologického průzkumu je zcela evidentní.
Rovněž tvrzení, že další budoucnost českého šperkařství je závislá na realizaci těžby
ve zmíněné lokalitě, je více něž úsměvné. Spíš to nahání strach ze skrytého úmyslu
postupovat po vytěžení dotčené lokality, která je v tomto případě svojí rozlohou zcela
zanedbatelná, dále na další pozemky!!
Zdůvodnění KÚ k provedení řádného biologického hodnocení dané lokality
považujeme za zcela objektivní, podložené fakty, a proto s ním jednoznačně souhlasíme.
Souhlasí nejen občanské sdružení, ale i obec Horní Olešnice. O tom v odvolání není ani
zmínka.
Za výbor občanského sdružení
„Pod Rovněmi“
Ing. Jaroslav Fingr

