Iniciativa starostů Hodonínska proti možnému
ohrožení nenahraditelného zdroje pitné vody

Ve čtvrtek dne 16. února
2017 se ve Skalce u Kyjova
uskutečnilo tradiční setkání
se starosty měst a obcí, akcionářů společnosti Vodovody
a kanalizace Hodonín, a.s., se
členy jejího představenstva,
dozorčí rady a managementem. Na tomto setkání
vznikla před rokem iniciativa starostů proti realizaci
záměru těžby štěrkopísku
v katastru města Uherský
Ostroh, o kterou již 10 let
usiluje ﬁrma Františka Jampílka. A to navzdory tomu,
že případná těžba může kriticky ohrozit nejvýznamnější
a nenahraditelný zdroj pitné
vody pro více než 140 000
obyvatel Hodonínska, částí
Břeclavska a Kroměřížska.
Výsledkem této iniciativy
bylo usnesení zastupitelstev
57 dotčených měst a obcí,
vyjadřující zásadní nesouhlas se záměrem těžby,
čímž bylo jasně podpořeno
dlouholeté úsilí VaK Hodonín, a.s., Krajské hygienické
stanice a vodoprávního
úřadu těžbě zabránit. Usnesení byla v polovině roku
2016 předána prezidentovi
republiky, předsedovi vlády
a hejtmanovi Jihomoravského kraje. Rada JmK poté
odsouhlasila zadání studie
nezávislému pracovišti se
statutem soudního znalce,
kterým je Geotest Brno.
Přítomní starostové byli
informování o aktuálním
stavu projednávání záměru,

který nyní dospěl do fáze
řízení o stanovení dobývacího prostoru. To je klíčovou
podmínkou pro následné
vydání povolení k těžbě.
Byly prezentovány závěry
znaleckého posudku Geotestu Brno, vypracovaného
na základě dostupných
odborných podkladů a výsledků vlastních terénních
šetření a měření. Posudek
Geotestu jednoznačně vyvrací tvrzení dokumentace EIA
(posuzování vlivů na životní prostředí) a následných
posudků zadaných Ministerstvem životního prostředí
o nevýznamném vlivu těžby
na blízký vodní zdroj. Zcela
jednoznačně konstatuje, že
modely předkládané žadatelem o těžbu jsou vypracované na základě špatných
(mylných) vstupních údajů,
a tedy jejich výstupy naprosto neodpovídají realitě.
Na tuto skutečnost společnost Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s. a vodoprávní
úřad poukazují v průběhu
devítiletého procesu EIA
neustále. Dřívější posudky
hydrogeologů, předkládané
společností VaK Hodonín,
a.s., však nebyly brány
v potaz a veškeré argumenty
byly státními orgány baga-

telizovány a ignorovány. Je
zarážející, jakou roli v kauze
sehrává Ministerstvo životního prostředí. Bez štěrkopísku
z Uherského Ostrohu může
region existovat naprosto
bez problémů, bez pitné
vody nikoliv. Přesto MŽP
od samotného začátku činí
kroky vstřícné k realizaci
těžby. Jsme přesvědčeni, že
se tak děje v rozporu s právními předpisy na úseku
ochrany vod.
Starostky a starostové
měst a obcí Hodonínska se
tak utvrdili v tom, že ochrana zásadního prameniště
okresu Hodonín je skutečně
nezbytná, a že je tedy nutno
podniknout všechny možné
kroky, které povedou k zamítnutí záměru těžby. Města
a obce mají v řízení o stanovení dobývacího prostoru
postavení účastníků řízení
a budou po boku společnosti
VaK Hodonín, a.s. hájit svůj
veřejný zájem, kterým je
zachování spolehlivého zásobení obyvatelstva pitnou
vodou nyní i v budoucnu.
Základní informace o průběhu kauzy jsou dostupné
na webových stránkách
www.vak-hod.cz.
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