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VYDÁVÁ
OBEC VĚDOMICE, "VESNICE

ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.

V Ě D O M I C K É N O V I N Y

Vážení spoluobčané,
připravil i jsme pro Vás mimořádnou přílohu Vědomických novin, ve které se můžete seznámit se stručnou historií výskytu

ložiska štěrkopísku na našem katastru a s informacemi k připravovanému místnímu referendu, ve kterém můžete vyjádřit svůj
názor na těžbu štěrkopísku ve Vědomicích.
Chcete-l i se s problematikou blíže seznámit, zveme Vás na společné setkání zastupitelů a občanů v pátek, 30.9.201 6, od
1 9:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vědomicích.

Historie ložiska štěrkopísku v katastru obce Vědomice.
Úvod do problematiky.

Mimořádná příloha k vydání 3/201 6

Každý, kdo v naší obci kopnul do
země, ví, že pod vrstvou ornice je písek.

Historie registrovaného ložiska
štěrkopísku se však začíná psát roku
1 975, kdy n.p. Geoindustria Praha
provedl geologický průzkum v lokalitě
Kyškovice-Vědomice. Bylo tak
zmapováno výhradní ložisko

štěrkopísku na katastru naší obce a po
jeho vyhodnocení byl postupně vyvíjen
tlak na jeho využití.
Dokladem toho je rok 1 978, kdy

tehdejší n.p. Severokámen Liberec
požádal dle horního zákona o vyjádření
k ochraně ložiska štěrkopísku.
Na tuto žádost ihned následovalo

odmítavé společné vyjádření obcí

Černěves, Kyškovice a Vědomice.
I přes odpor obcí bylo ONV

Litoměřice 31 .3.1 980 podniku vydáno
územní rozhodnutí o ochraně ložiska
štěrkopísku.
V záři 1 982 podal s.p. Severokámen

Návrh na stanovení dobývacího
prostoru Vědomice.
Okamžitě následovalo další zamítavé

stanovisko obce.
Po roce 1 989 byly pozemky vráceny

původnímu vlastníkovi, rodině
Lobkowiczů , která pozemky nad
ložiskem štěrkopísku prodala firmě
Third Dutch investment Group s.r.o.
Ta v roce 2002 podepsala s firmou

Agir s.r.o smlouvu o zřízení věcného
břemena, spočívajícího v právu užívání
pozemků pro těžbu štěrkopísku.
Firma Agir s.r.o. zaháji la kroky k

otevření ložiska Kyškovice-Vědomice.
V reakci na to 1 2.2.2002 vzniklo

"Občanské sdružení Polabská
Obora", jehož cílem byla ochrana
životního prostředí, lesů. . . a
prosazování zájmů obyvatel lokal it
Kyškovice a „Obora“.
V roce 2003 firma Agir spol. s.r.o.

zpracovala Posouzení vl ivů na životní
prostředí těžby štěrkopísku v oblasti
Kyškovice – Vědomice.
Starosta obce Vědomice zřídi l komisi

pro Posouzení vl ivů na životní prostředí
těžby štěrkopísku v oblasti Kyškovice –
Vědomice, která firmě Agir s.r.o.
nedoporučila, aby pokračovala v
aktivitách vedoucích ke stanovení
dobývacího prostoru na ložisku
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Vědomice-Kyškovice.
Firmě AGIR, s.r.o. obec Vědomice

spolu s obcí Kyškovice zaslala
nesouhlas s předloženou dokumentací
EIA.
Dále obec požádala Českou

geologickou službu o expertní
posouzení dokumentace EIA. Ta, ve
svém vyjádření, zaslaném firmě Agir
s.r.o. výslovně uvedla, že nedoporučuje
těžbu výhradního ložiska Kyškovice-
Vědomice.
Na konci roku 201 5 jsme získali

informaci, že firma AGIR spol. s r.o.
požádala ministerstvo životního
prostředí o udělení předchozího
souhlasu k podání návrhu na stanovení
dobývacího prostoru Vědomice.
V této fázi není obec účastníkem

řízení a o udělení předchozího souhlasu
rozhodne Ministerstvo životního
prostředí po projednání s Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR. Tak se také
8.3.201 6 stalo.

Po zjištění této skutečnosti proběhlo
několik jednání na úrovni dotčených
obcí, města Roudnice, na MŽP,
Ministerstvu průmyslu a obchodu a na
Obvodním báňském úřadu Most.
Z těchto jednání je patrné, že ze

strany státu není vůle ke zmenšení
ložiska, případně k jeho odpisu. A svým

předběžným souhlasem ministerstva
právně uvolni la ložisko pro těžbu. Je
paradoxní, že právní náležitosti , které
se týkají nerostů, popisuje zákon
č.44/1 988 „O ochraně a využití
nerostného bohatství“, kde se v § 5 v
bodě (2) píše: „Nerostné bohatství na
území České republiky je ve
vlastnictví České republiky.“
Firma Agir spol. s r.o. je dceřinou

společností švýcarské společnosti AGIR
AG. Společnost AGIR AG má sídlo v
Curychu a doma i ve světě jí
reprezentuje skupina stavebních firem
zabývajících se hlavně úpravou surovin
a recyklovaných materiálů všeho druhu.
Přispívá tak do jednoho z
nejdůležitějších hospodářských odvětví
ve Švýcarsku. Společnost těží základní
stavební materiály jako kámen, písek,
štěrk, vápenec, hlínu a soli .
A tak české nerostné bohatství, které

je pod pozemkem firmy vlastníků z
Nizozemského království, může vytěžit
švýcarská firma, aby „Přispěla do
jednoho z nejdůležitějších
hospodářských odvětví ve Švýcarsku.“
Že by tu během těžby bylo zhoršené

životní prostředí a po těžbě zbyla
kraj ina k nepoznání? Co na tom
Švýcarům či Holanďanům záleží?
Je však s podivem, jak se k tomu

staví náš stát; naše úřady. A to v době,

kdy je všude v okolí písku nadbytek.
Je jasné, že zůstane především na

dotčených obcích, aby těžbě zabránily.
Dalším krokem společnosti AGIR

spol. s r.o. nyní musí být Žádost o
stanovení dobývacího prostoru.
Podmínkou pro tento krok je

vypracování a projednání studie vl ivu
na životní prostředí EIA. Zde musí být
podrobně popsán způsob těžby,
doprava a další informace o těžební
činnosti a následné rekultivaci.

V této fázi j iž obec bude účastníkem
řízení a právě zde musí zaznít její
pádné argumenty proti těžbě,
podpořené výsledkem referenda.
I proto zastupitelstvo obce na svém

9. zasedání dne 1 5.6.201 6 rozhodlo o
konání referenda ve věci ložiska
štěrkopísku na katastru obce Vědomice
ve dnech 7. a 8. října 201 6.
Vzhledem k tomu, že jsme se s

vedením obce Kyškovice dohodli na
společném postupu, bude referendum
probíhat i v obci Kyškovice.

V referendu bude položena tato
otázka:

„Souhlasíte s těžbou výhradního
ložiska štěrkopísku v katastru obce
Vědomice?“

Místní referendum se bude konat současně s volbami do krajských zastupitelstev ve dnech 7. a 8. října 201 6. Volební
místnost bude na Obecním úřadu ve Vědomicích.
Referendum probíhá podobně jako volby. Každý občan Vědomic, který je starší 1 8 let a má v obci trvalé bydliště, se může
referenda zúčastnit a zaškrtnout křížkem políčko ANO nebo NE na volebním lístku, který dostane přímo ve volební místnosti .
Volební komise pak vyhlásí výsledky hlasování zveřejněním na úřední desce obecního úřadu neprodleně po vyhotovení zápisu
o výsledku hlasování.
Svůj hlas v referendu můžete odevzdat, i pokud se rozhodnete nejít k volbám do krajských zastupitelstev. Referendum probíhá
v samostatné místnosti na Obecním úřadu ve Vědomicích.

Vzor volebního lístku:

Václav Tyl
Ing. Iva Fořtová

Aby výsledek referenda byl platný, je třeba, aby se
zúčastni lo alespoň 35 % oprávněných občanů. V referendu
zvítězí ta varianta návrhu, pro kterou hlasovala nadpoloviční
většina oprávněných občanů, kteří se referenda zúčastni l i .
Výsledek referenda je závazný, pokud pro danou variantu
hlasuje alespoň 25% všech oprávněných občanů.
V praxi to znamená, že se výsledkem referenda
zastupitelstvo obce musí řídit a nesmí v dané otázce
rozhodnout j inak.
Závěr referenda je pro obec závazný trvale, ledaže by např.
bylo vyhlášeno referendum nové, jehož výsledek by byl j iný.
Nové referendum je přitom možné konat nejdříve po 2
letech.
V pátek, 30. září, se v zasedací místnosti na obecním
úřadu od 1 9ti hodin uskuteční setkání zastupitelů s
občany na téma ložisko štěrkopísku minulost a
současnost.
Neposlouchejte co „Jedna paní povídalaH“ a při jďte se

seznámit s fakty! Přehlednou formou zde budou prezentována data od zaevidování ložiska v roce 1 978, až do současnosti.
Naše NE těžbě štěrkopísku se opakuje j iž víc než 38 let.
Nyní je však třeba i Vašeho hlasu. Proto vyzýváme všechny občany Vědomic, aby přišli v referendu vyjádřit svůj
názor. Pevně věřím, že vysokou účastí a přesvědčivým výsledkem podpoříte úsilí všech dosavadních zastupitelstev
obce v našem společném úsilí o zachování kvality života v naší krásné obci.




