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Věc: Odvolání proti Rozhodnutí Čj. 023892/2020/KUSK ze dne 4.5. 2020 – Výjimka z
ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – rozšíření těžby v dobývacím prostoru
Stříbrná Skalice

Na základě níže uvedeného Rozhodnutí, povolené Výjimky (citace): a následného Odůvodnění
podáváme proti jejich znění Odvolání.
Rozhodnutí
„Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen "krajský úřad")
jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 114/1992 Sb."), v souladu
s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního
řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád")
Povoluje výjimku
podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů ještěrka
obecná (Lacerta agilis) a čmeláků rodu Bombus spp., konkrétně je rušit, chytat, zraňovat nebo
usmrcovat, poškozovat a ničit jimi užívaná sídla a dále škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů druhu ťuhýk obecný (Lanius collurio), konkrétně je rušit, poškozovat a
ničit jimi užívaná sídla při rozšíření těžby v dobývacím prostoru Stříbrná Skalice, která spočívá v
prohloubení stávajícího lomu o jednu etáž (z povolené kóty 283 m. n. m. na kótu 268 m. n. m. a v
plošném rozšíření těžby v severovýchodním předpolí kamenolomu o cca 0,8 ha. Výjimka je povolena
společnosti Českomoravský štěrk, a.s., IČO: 25502247, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov.“
Odvolání
Jedním z bodů stanov Okrašlovacího spolku Stříbrná Skalice je činnost směřující k udržitelnosti a
obnově krajiny a životního prostředí. Výjimka udělená Krajským úřadem Středočeského kraje
společnosti Českomoravský štěrk spočívající ve škodlivém zasahování do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů (ještěrka obecná, čmelák a ťuhýk obecný) je v přímém rozporu s jeho činností.

Odůvodnění se ve svém textu opírá o termín „veřejný zájem.“ Cituji: „Veřejný zájem je pojem,
který není právním řádem výslovně obsahově vymezen. Jde o právní pojem neurčitý, který zahrnuje
jevy nebo skutečnosti, které nelze v obecné rovině úspěšně definovat. Uznané nebo identifikované
veřejné zájmy nemají univerzální platnost, a co je v jednom časovém období považováno za veřejný
zájem, v jiném časovém období být už veřejným zájmem nemusí. Z toho vyplývá možnost širokého
chápání pojmu veřejného zájmu a také možnost jeho širokého výkladu. Obsah tohoto pojmu musí
případ od případu posuzovat sám orgán ochrany přírody. Z povahy věci lze vyvodit, že zájem je
zájmem veřejným, jestliže je zájmem celé nebo podstatné části veřejnosti a směřuje k všeobecnému
blahu a dobru.“ Konec citátu.
To, že Krajský úřad upřednostňuje ekonomické zájmy těžební společnosti před ochranou přírody,
rostlin a živočichů odmítáme akceptovat. Zároveň i argumentace, kdy z jeho pohledu převaha
veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody spočívá ve skutečnostech, že se záměr týká činného
dobývacího prostoru a nikoliv nového, neodpovídá zcela skutečnosti. Výjimka se týká území těžbou
dosud nezasaženého, a to v rozsahu 0,8 ha. Vlivem rozšíření těžebního prostoru by došlo současně s
likvidací zmíněných chráněných živočichů k odstranění vrcholových partií lokality Čapík a otevření
těžebního prostoru směrem k obydlené části obci Stříbrná Skalice, která je před těžbou v současnosti
chráněna právě zbytkem těchto vrcholových partií. Tento krok nenávratně poškodí krajinný ráz,
zejména však bude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí v obci, projevující se všemi
negativními vlivy spojenými s těžební činností, zejména dopravní zatížeností, hlučností a prašností.
Pokud se tedy budeme bavit o veřejném zájmu a v jeho jméně likvidovaných živočišných druhů
kterých se Výjimka týká, za jaký zájem lze považovat důsledky rozšíření těžebního prostoru a jeho
negativní vliv na obyvatele obce, v jejímž katastru se lom nachází? Je snad ekonomický prospěch
soukromého subjektu nadřazen nad zachováním udržitelného životního prostředí, životů chráněných
živočichů a znehodnocením kvality života obyvatel ve Stříbrné Skalici? Je právě toto veřejným
zájmem? Podle našeho názoru zde veřejný zájem ustupuje jednoznačně zájmu těžební společnosti,
která bez ohledu na důsledky svojí činnosti a dopady na životní prostředí preferuje pouze svůj zájem
ekonomický.
Díky nezvratným dopadům na krajinu, obyvatele a životní prostředí, které by rozšíření těžebního
prostoru přineslo, je třeba uvažovat v širších souvislostech a činit rozhodnutí s výhledem na desítky
a stovky let dopředu a neupřednostňovat je před profitem jedné společnosti v řádech let, maximálně
v řádech nižších desítek.
Na základě výše uvedeného považujeme udělenou Výjimku, Rozhodnutí a Odůvodnění Krajským
úřadem Středočeského kraje a jeho Odborem životního prostředí a zemědělství s ohledem na celkové
dopady na krajinu, na živočichy a jejich usmrcování a na obyvatele obce Stříbrná Skalice a jejich
vystavování zdravotním rizikům za naprosto neakceptovatelné.
Argumentace Krajského úřadu o rozšíření dotčených zvláště chráněných druzích určených k
likvidaci (ještěrka obecná, čmelák a ťuhýk obecný) po Evropě a jejích jednotlivých zemích je
chvályhodná, ale kam se rozptýlí obyvatelé Stříbrné Skalice pokrytí prachem po rozšíření dobývacího
prostoru? Veřejný zájem buď pozdraven.
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