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Vážený pane ministře,  

právě probíhá odvolací řízení ve věci rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně, které stanovuje 

dobývací prostor pro těžbu štěrku v Uherském Ostrohu, č. j. SBS 17437/2016/OBÚ-01/22.  

Všechny námitky, které byly vůči záměru těžby za dlouhé roky procesu povolování  předneseny,  byly Vámi 

i vaším ministerstvem bagatelizovány a ignorovány.  

Podle Zprávy o šetření z vlastní iniciativy, kterou zveřejnila na konci července 2019 veřejná ochránkyně 

práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D,  ve věci postupu úřadu při povolování záměru těžby a úpravy štěrkopísku 

na území Uherského Ostrohu, byly jejím úřadem shledány takové nedostatky v postupech úřadů,  které 

činí  rozhodnutí OBÚ nezákonným.  

Za aktivního přispění státních orgánů jsou z řízení vylučovány orgány Jihomoravského kraje, přestože  

právě na území našeho kraje by se mohly projevit nepříznivé důsledky těžby a znehodnocení pitné vody 

pro 140.000 lidí!  S tímto jsme se jako občané již několikrát v  minulosti  setkali   při velkých povodních na 

našem území.  

My občané, jsme již dvakrát  dali najevo  nesouhlas svými podpisy pod peticemi  Ne ohrožení pitné vody 

pro 140.000 lidí.  

Ministerstvo Životního prostředí investuje velké částky do boje se suchem, např. program Dešťovka. 

Přitom je možné zajistit kvalitní  pitnou vodu bez dalších nákladů  právě odmítnutím těžby štěrkopísku, 

který se nachází  jen 500m od zdroje pitné vody.  

Po letech, kdy dáváme všemi legálními projevy najevo svou nespokojenost s přístupem státních orgánů 

a na naše argumenty a obavy není  brán žádný  zřetel, se ptáme: 

 „Co ještě máme udělat, abyste vyslyšeli hlasy nás, kteří tu žijeme?“ 

„ Je pro náš stát štěrk důležitější než voda?“.  

„Je důležitější soukromý zájem, kterým je těžba štěrku za účelem zisku  nad veřejným zájmem, kterým 

je zásobování občanů pitnou vodou?“ 

Z dosavadního procesu kolem těžby je zřejmé, že státu chybí štěrk, tak Vám jej posíláme! 

Chybět nám nebude, my tady totiž víme, že bez štěrku se obejdeme, ale bez vody ne!  

 


