ETICE
v souladu s Čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem Č. 8511990 Sb.,

O

právu petičním

NE výstavbě kompostárny v obci Dolní Jirč ny!
Obecní úřad Psáry
5 -U2- 2016
Cu—

TONDACH

Č.j.:

PŘÍLOHY:

POČET LISTŮ:

Kompostárna
Převažující
směr větru

-

Proč nesouhlasíme:
1. Kompostárna může ohrozit životní prostředí a zdroie pitné vody pro celé

sídliště Štědřík!
Kompostárna má být umístěna v blízkosti podzemních vod vodních pramenů, které jsou zdrojem
pitně vody pro studny v lokalitě Psáry Štědřik. V době dešťů hrozí velmi vysoké riziko rozlivu
znečištěné vody z kompostárny do nedalekého potoka s následným vyplavením do obce, což
může vést k ohrožení zdraví a životů obyvatel obce Psáry.
—

—

Kompostárna má být umístěna v chráněném ložiskovém území, které podle ~ 16, odstavce 2
Horního zákona slouží k ochraně výhradního ložiska proti znemožněni nebo ztíženi jeho dobývání
vlivem staveb, které nesouvisí s jeho využitím.
2. Kompostárna může zásadním způsobem ohrozit obec zápachem!
Výstavbou kompostárny může dojít k zásadnímu snížení kvality života obyvatel obce, a to
například zápachem a přemnožením obtížného hmyzu a hlodavou.
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3. Kompostárna má bÝt postavena cca 430 m od místa plánované výstavby
školy!
Zásadní je zachovat příznivé prostředí a kvalitní podmínky pro vzdělávání našich děti.

4. Výstavba kompostárny může způsobit snížení hodnoty nemovitostí v okolí!
V důsledku provozu kompostárny může dojít ke snížení tržní hodnoty nemovitostí v okolí, které se
stanou neprodejné respektive prodejné za zlomek jejich současné hodnoty.

5. Doide ke zvýšení dopravního zatížení!
V případě výstavby kompostárny dojde ke zvýšení počtu projíždějících vozidel, v důsledku čehož
lze předpokládat zvýšeni hluku a imisí v obci a nárůst rizika kolizi např. děti s těžkými nákladními
auty.

6. Kompostárna ie v rozporu s územním plánem obce!
Plocha, kde je plánována výstavba kompostárny má v souladu s územním plánem sloužit pro
obec jako rezerva pro sběrný dvůr tříděného odpadu, nikoíiv jako soukromý projekt na zpracováni
odpadu.

„My, níže podepsaní občané České republiky, obyvatelé obce Psáry a Dolní
Jirčany tímto protestujeme proti výstavbě kompostárny v obci Dolní Jirčany
a žádáme, aby zastupitelstvo Obce Psáry vzalo na vědomí vůli občanů žijících v
obci a za účelem ochrany zdraví obyvatel přijalo na svém zasedání usnesení,
kterým nařídí stavební uzávěru na dotčeném území a uložilo starostovi obce,
aby učinil veškeré právní úkony vedoucí k zabránění výstavby Kompostárny
Dolní Jirčany, a tím mimo jiné chránil naše právo na příznivé životní prostředí,
které je nám zaručeno Listinou základních práv a svobod.
Děkujeme.“

Petiční výbor
Petra Zlatohlávková, U Sv. Jána 658, 252 44 Psá
1228/36, Modřany, 14300 Praha 4)

—

Dolní Jirčany (trvalé bydliště Na Cikorce

Miroslav Krčmář, U Sv. Jána 636, 25í~1‘sáry Dolní Jirča~~4j~úa‘1
—

Radek Trobl, Na Lukách 679, 252 44 Psáry Dolní Jirčany
—

Michal Loukotka, Na Lukách 699, 252 44 Psáry Dolní Jirčany~~~~
—

Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat pan Radek Trobi, bydliště. Na Lukách 679,
252 44 Psáry Dolní Jirčany
—
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