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ČSOP KraIupy n. VIt. "VItava" 

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

V Kralupech 23. května 2012 

Adresát : 
Stavební úřad Kralupy n. VIt. 
278 01 Kralupy n. VIt. 

Městský úřad v Kralupech Dad Vltavou 

Samostatné oddělení informačních služeb veřejnosti 

Č.j. : 
Vyř.: Málek 

Došlo: 1. 3. 05. 1011, 

č.j.: t1df!Lj/ ;/v J J  
Listy, přílohy: 

Věc: připomínky Českého svazu ochránců Kralupy n. VIt. "Vltava" k záměru rozšíření 
skládky TKO v pískovně Uha, s projednáním dne 25. května 2012. 

Jako místně příslušná organizační jednotka občanského sdružení s právní subjektivitou, 
jejímž hlavním posláním je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, přihlášenák 
územnímu řízení vedenému SÚ Kralupy k rozšíření skládky Uha, ve smyslu ust. § 70 zák. č. 
114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny, k záměru podáváme tyto připomínky: 

1. Chápeme nutnost likvidovat TKO, naprosto se však neztotožňujeme s ukládáním většinou 
netříděného odpadu na skládky. Deponování TKO na velkých hromadách staví ČR na úroveň 
rozvojových zemí, jako je Bangladéš nebo Sudán. Třídění odpadu je v ČR stále naprosto 
nedostatečné. Při skutečném třídění odpadu klesne jeho množství na minimum (až o pět šestin). 
Politiku likvidace TKO naprosto nemůže řešit příslušný stavební úřad, je to věcí státu a MŽP. 
V důsledku nedbalosti státu a MŽP provádí investor neekonomickou, neekologickou a 
škodlivou politiku likvidace TKO. 

2. Naprosto se neztotožňujeme s kladným stanoviskem MŽP k dokumentaci hodnocení vlivů 
na životní prostředí. Dokumentace se nevyrovnává s celkovými a kumulativními vlivy skládky 
a hrubě podceňuje synergické efekty. Skládka bude mít dlouhodobý negativní vliv na zdraví 
obyvatel a na okolní přírodu, zejména na prvky ÚSES a na chráněné a ohrožené druhy 
organismů. 

3. Dokladová část obsahuje stanovisko KÚSK, kde je uvedena přítomnost zvláště chráněných 
druhů organismů, kdežto dokumentace EIA to popírá. Přírodovědný průzkum lokality pro 
rozšíření skládky považujeme proto za nedostatečný. Je třeba jej provést v plném rozsahu. 

4. Za sporné a rizikové považujeme nakládání s průsakovými vodami, které mohou vstoupit do 
kontaktu s okolními podzemními vodami, pokud by se jejich hladina zvýšila za dlouhodobě 
enormních srážek. Hrozí tedy kontaminace zdrojů podzemní vody v okolí. 
5. Záměr výsledné rekultivace, a to vč. navržených biotopů xerofytů na povrchu rekultivace, 
považujeme za nedostatečný. Za prospěšné pro přírodu a krajinu považujeme ponechání 
pískovny s ukončenou těžbou samovolné sukcesi. 
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Závěr 
 Navrhujeme, aby k záměru rozšíření skládky Uha v rámci územního řízení, vedenému 
SÚ Kralupy, nebylo vydáno souhlasné územní rozhodnutí. 

Za sdružení 
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František Málek 

Předseda sdruže 
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