
P E T I C E
podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

NE rozš íření  provozu  v  kal i š t i  DRASTY

Ve Větrušicích dne 24.05.2010
Adresáti petice:

Magistrát Hl.m. Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Středočeský kraj - krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Podává: 
Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí

Východní 152, 250 67 Větrušice u Klecan
IČO 22 86 90 26

My, níže podepsaní, žádáme
• magistrát Hl.m. Prahy, aby upustil od záměru vymístit značnou část současné Ústřední 

čistírny odpadních vod (ÚČOV) z Císařského ostrova mimo území hlavního města Prahy 
do lokality  Drasty  a  přeměnit  dnes  již  téměř  nepoužívaný  areál  na  průmyslovou  zónu 
24 hodin denně  silně znečišťující své okolí  bez ohledu na duch územního plánu  v této 
lokalitě. 

• Ministerstvo životního prostředí jako  příslušný úřad dle  §6 zákona  100/2001 Sb.,  aby 
zabránilo  dalšímu  rozdělování megalomanského  a  zjevně  předimenzovaného  projektu 
vymístění  jednotlivých  součástí  ÚČOV  na  dílčí,  postupně  realizovatelné  podprojekty 
záměrně  zamlžující  pravý  účel  realizace;  a  to  obzvláště  s ohledem  na deklaraci 
magistrátu Hl.  m. Prahy  „někde“ do roku  2025  realizovat spalovnu kalů. Již v  dnes 
probíhajících  řízení  je  tento  záměr  rozdělen  na  minimálně  tři  „nezávislé“  části  a  tím 
obcházeno posouzení vlivu celého komplexu na životní prostředí. Z tohoto důvodu jej 
vyzýváme, aby požadoval po oznamovateli záměrů sloučení do jednoho projektu a aby na 
tento projekt byla vypracována SEA – strategické posouzení vlivu na životní prostředí.

• Středočeský kraj, aby využil všech svých zákonných prostředků k odmítnutí požadavku 
magistrátu Hl.m. Prahy na transport jakékoliv součásti splaškových vod z Prahy na území 
Středočeského kraje a jejich následnou likvidaci na území kraje. V souvislosti s lokalitou 
Drasty jej vyzýváme, aby učinil takové opatření, které 
◦ budou  chránit zdraví, majetek  a jiné investice občanů žijících v těsném, obydleném 

sousedství areálu kaliště Drasty
◦ budou chránit životní prostředí včetně cca 1 km vzdálené Národní přírodní rezervace 

„Větrušická rokle“ zařazené do  evropského ochranného programu NATURA 2000 
jako evropsky významná lokalita dle písmena g) §3 zákona 114/1992 Sb.

◦ budou  směřovat  k  dobudování  moderního  čistírenského  areálu tak,  jak  je 
ve vyspělých zemí zvykem (Vídeň, Lyon), tedy v průmyslových zónách, nikoliv v dnes 
čisté krajině bez průmyslového zatížení mimo území původce.

Svoji žádost opíráme o  důvodnou obavu z podstatného zhoršení životního prostředí i životní 
úrovně obyvatel zejména v okolí areálu Drasty, neb i pouze emise z dílčí zamýšlené  bioplynové  
stanice jsou  shodné s emisemi spalovny komunálního odpadu v Praze-Malešicích,  další aspekty 
provozu celého komplexu zařízení jako obtěžování obyvatelstva zápachem a hlukem nevyjímaje.

Petiční výbor:
• Ing. Martin Řimnáč, Východní 154, Větrušice
• Jiří Manda, Lublinská 13, Praha 8
• Radek Fürst, Na Švajce 54, 373 16 Srubec

(oprávněný jednat jménem petičního výboru)
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