
Základní informace k petici   

„NE !“ ohrožení vodního zdroje pitné vody pro Hodonínsko 

 

Petice se týká záměru dnes nazvaném „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2“.  

Aby bylo možno takovýto záměr realizovat, musí na samém začátku investor získat souhlasné stanovisko  podle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  (tzv. EIA).  Bez souhlasného stanoviska záměr končí.  

V případě získání souhlasného stanoviska pak je možno žádat o povolení záměru dle speciálních zákonů (stavební, 

dopravní, vodoprávní, báňské,…).  Kladné stanovisko EIA nezaručuje vydání povolení dle speciálních zákonů, ale 

určitě mu poměrně výrazně napomáhá (proto je v závěru petice uvedeno, že případně by byla petice použita i 

v navazujících správních řízeních – to pokud by nakonec přece jen souhlasné stanovisko EIA bylo vydáno). 

Právě o získání souhlasného stanoviska  EIA uvedeného záměru v této chvíli jde, a to již potřetí.  

V 1. kole (r. 2006-2007) bylo řízení vedeno Krajským úřadem Zlínského kraje, na žádost investora pak bylo 

ukončeno. Odůvodněně se lze domnívat, že k ukončení procesu došlo zcela záměrně, spekulativně, z důvodu, aby 

nebylo vydáno záporné stanovisko.  

Ve  2. kole (r. 2008-2012) bylo řízení vedeno Ministerstvem životního prostředí (MŽP), OVSS Olomouc, na žádost 

investora pak bylo opět ukončeno.  I zde platí naše domněnka z prvního kola. 

Nyní probíhá kolo třetí – pod svá křídla si jej vzalo přímo MŽP v Praze.  

Jednoduše je možno shrnout, že všechny tři výše uvedené úřady dělají vše pro to, aby bylo možno investorovi 

vyhovět,  i když je záměr v rozporu s platnými právními předpisy a byla k němu vydaná celá řada negativních 

stanovisek odborných subjektů (MěÚ Veselí n.M., VaK Hodonín, a.s., Krajské hygienické stanice Jihomoravského 

kraje, Povodí Moravy, s.p., České inspekce životního prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje), ale také 

sousedních obcí Moravského Písku a Veselí nad Moravou. Naší společností byl předložen hydrogeologický posudek 

Ing.Vacka, který zcela jasně deklaruje nebezpečnost záměru pro prameniště.   

VaK Hodonín, a.s., jako nejvíce dotčený subjekt, MŽP nezařadilo ani mezi dotčené subjekty (naštěstí dle zákona má 

právo k vyjádření se každý, což vždy, ve všech fázích, děláme), předkládané argumenty jsou odmítány či zlehčovány.  

Posudek EIA opět navrhuje vydání souhlasného stanoviska. Nyní běží 30-ti denní lhůta pro vyjádření k posudku – 

následovat bude veřejné projednání záměru (zřejmě začátkem května) a poté by mělo být Ministerstvem životního 

prostředí vydáno stanovisko (v prvních dvou kolech k tomu nedošlo, aby se investor vyhnul negativnímu stanovisku, 

žádost stáhl).   

Jelikož máme vážné obavy, že MŽP bude dělat vše pro vydání souhlasného stanoviska a všechny odborné 

argumenty jsme již vyčerpali, rozhodli jsme se pro veřejnou petici.  

 

Připojme se v co největší síle, oslovme naše rodiny, přátele, sousedy (osoby starší 18 let)! Pokud se podaří získat 

významný počet podpisů, notně ztížíme Ministerstvu životního prostředí situaci a souhlasné stanovisko si 

nebude moci dovolit vydat. Zkusme ukázat, že přece jen si nelze koupit vše.  

Petiční archy, prosím, dodejte do 30.4.2014 do kanceláře p. Ježové – č. 115 na podnikové ředitelství, popř. na 

vrátnici ředitelství. 

Další petiční archy budou umístěny na městské a obecní úřady Hodonínska, jejich doručení zpět na náš podnik 

bude dohodnuto. 

 

Naše společnost dala k dokumentaci EIA pro třetí kolo vyjádření dne 22.11.2013 pod zn. 2/Šk/2013/4045, toto 

vyjádření mj. krátce shrnuje celý dosavadní průběh celé akce od 1. kola. Vyjádření k posudku je zpracováváno. 

Samotná petice, výše uvedené vyjádření VaK Hodonín, a.s., vyjádření MěÚ Veselí nad Moravou – odboru životního 

prostředí a územního plánování k dokumentaci ze dne 13.11.2013, hydrogeologický posudek zpracovaný Ing.Vackem, 

mapka dotčeného území a tento list budou umístěny také na webové stránky VaK Hodonín, a.s., tj.: www.vak-hod.cz.   

Kompletní informace k jednotlivým kolům, včetně dokumentací, oznámení, posudků,… k záměru lze najít na portálu 

agentury CENIA: 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK159  - 1.kolo 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8075  - 2.kolo  

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP429  - 3.kolo   

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel.čísle: 724 61 29 49, e-mail: skodakova@vak-hod.cz 

  

Zpracovala: Martina Škodáková 
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