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Komu : Obecní zastupitelstvo obce Rynholec

V Rynholci 19. 7.2011

Věc: Výzva
Obracíme se na Vás se žádostí a prosbou odpovědného přístupu k životnímu prostředí v naší obci.
Bylo pro nás nemilým překvapením, když na posledním veřejném zasedání čtyři zastupitelé
odsouhlasili umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší na našem katastru bez jakýchkoliv dalších
výhrad.
Z toho především bioplynová stanice je charakterizována, jako velký zdroj znečištění a ostatní jako
střední zdroje znečištění. ( kompostárna, kogenerační jednotka )
Tito zastupitelé si snad ani neuvědomili, že ve svém důsledku odsouhlasili i snížení příjmu obce
z poplatků za uloženou tunu na skládce téměř na polovinu.
Výsledkem tohoto hlasování je zvýšené riziko znečištění ovzduší a zároveň snížení příjmů pro obec.
Pro takto veliké rozhodnutí , které ovlivní život v obci , měla být minimálně vypsána anketa mezi
občany , ne-li referendum.

Toto hlasování zastupitelstva nemalou měrou poškodilo obec Rynholec a její občany.
V současné době probíhá řízení o územním rozhodnutí a umístění stavby - „Modernizace skládky“.
Žádáme Vás proto, jako účastníka řízení, o prosazování zájmu občanů obce, kterou zastupujete
v souladu se zachováváním zdravého životního prostředí a udržitelného rozvoje naší obce.

Jedna z možností, jak minimalizovat zvýšené riziko pro občany vyplývající z uvažované
modernizace skládky je námi již dříve navržená a v územním plánu obce zakotvená
ochranná zelená zóna.
Naše zkušenosti z minulosti týkající se výsatby zeleného pásu oddělujícího obec od skládky, jsou
bohužel negativní. Již v roce 1993 při povolování skládky se mělo hovořit o zelené zóně, jako o jedné
z podmínek jejího zřízení. Nyní uplynulo již téměř 20 let, skládka je provozována, rozšiřuje se, ale
zelená ochraná zóna je stále v nedohlednu. Prosíme neschovávejte se, jako zastupitelé, za nějaké fádní
a nekonkrétní kroky, kterými se snažíte ujistit občany , že se na zelené zóně pracuje.
Žádáme Vás o jednoznačný požadavek v probíhajícím řízení , tak aby realizace zóny skutečně
proběhla. Navrhujeme tento požadavek zahrnout jako součást územního rozhodnutí o umístění stavby
v tomto znění:

Provoz „Integrovaného centra pro nakládání s odpady“ společnosti Ekologie s.r.o. může
být spuštěn jedině po osázení ochranné zelené zóny v místě a rozsahu určeném schváleným
územním plánem obce Rynholec.
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Domníváme se , že tento krok je nezbytný k tomu, aby zelená zóna chránící obec byla skutečně
zrealizována a vybudována a byly tak minimalizovány negativní dopady modernizace skládky na
naši obec a její okolí. Jsme si vědomi, že bude trvat několik let, než bude tento pás stromů natolik
vzrostlý, aby mohl obec účinně chránit. Stejně tak, jako jsme si vědomi , že samotné modernizaci
skládky se asi nevyhneme. Nicméně dle našeho názoru je nutné udělat vše proto, aby život obce a
jejích obyvatel byl v budoucnu skládkou ovlivněn co nejméně.
Součastně se také domníváme , že plnou zodpovědnost za realizaci a výsatbu zelené zóny musí nést
investor a realizátor výstavby Integrovaného centra pro nakládání s odpady , společnost Ekologie
s.r.o.
Obec může v tomto případě působit pouze například jako koordinátor celé záležitosti nebo prostředník
mezi občany a investorem. V žádném případě nesmí být dán prostor spekulacím typu: „ Zelenou zónu
se nepodařilo zajistit, poněvadž obec nezajistila , pozemky… , finanční prostředky …… nebo něco
podobného“ .

Za Sdružení pro Rynholec
ing. Pavel Halada
pověřený předseda

.........................................................

