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Tisková zpráva:
Protestujeme proti zahájení těžby vápence v DP Hvozdečko
Těžební činnost je v přímém rozporu se strategickým plánem rozvoje obce Bouzov. Obec
klade důraz na rozvoj a podporu cestovního ruchu. Silniční doprava těžkými nákladními
soupravami by zásadně omezila slibně se rozvíjející cykloturistiku. Krajinu zhyzděnou
těžební činností nemá zájem nikdo navštěvovat.
Zastupitelstvo obce Bouzov, jako nejvyšší orgán obce, vydalo na svém mimořádném zasedání
dne 11. 11. 2015 jednoznačně zamítavé stanovisko k projektu znovuotevření opuštěného
lomu. Stejně tak se k tomu zamítavě vyjádřila zastupitelstva v Luké i Slavětíně.
Otevření lomu by vedlo k
 trvalému poškození krajiny,
 zatížení obcí těžkou dopravou,
 zvýšení prašnosti,
 zatížení hlukem.
To vše několik set metrů od center obcí Hvozdečko a Střemeníčko.
Těžba vápence je podnikatelskou aktivitou soukromé firmy Agir s.r.o. s jediným majoritním
Švýcarským vlastníkem. Těžba vápence v České republice podle hornických ročenek
posledních 20 let neustále klesá. Těžba vápence v Lokalitě Hvozdečko se neshoduje ani
se surovinovou politikou Olomouckého kraje.
V dnešní době je jiná než železniční a poř. lodní doprava vytěžené horniny ve vyspělých
zemích nemyslitelná. Těžaři ve Hvozdečku uvažují automobilovou dopravu těžkými
nákladními auty, která mají denně projíždět centry obcí Kovářov a Slavětín.
Tyto silnice nejsou na tak silné zatížení dopravou dle vyjádření ředitelství silnic a dálnic
dimenzovány. Hlukové a prašnostní limity jsou již nyní na komunikaci III/37313 , která vede
centrem Slavětína v některých obdobích roku překročeny.
Dobývací prostor byl Obvodním báňským úřadem stanoven protiprávně, neboť nebyl
doložen nezbytný souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru živ. prostředí, orgánu
ochrany ovzduší.
Vážný a trvalý odpor občanů k těžbě trvá již od roku 2004, kdy Agir s.r.o. poprvé představila
svůj záměr na obnovení těžby. O silném odporu svědčí i založení občanských sdružení (nyní

Spolků): Spolek Holý Vrch a Bouzovská vrchovina mají boj za záchranu okolní krajiny přímo
zakotveny ve stanovách.
Těžbou a manipulací s vápencem (zejm. drcení) dojde ke zhoršení čistoty
ovzduší, problémový je hlavně výskyt prachových částic PM10, s karcinogenním účinkem.
Tím dojde k negativnímu ovlivnění pohody obyvatel nejenom obce Hvozdečko, ale i obcí,
které leží v okolí a dále v oblasti plánovaných transportních tras (Kovářov, Slavětín a dále).
Proto, jak podotýká odbor životního prostředí Krajského úřadu Olomouc, nejpříznivější
je nulová varianta, tedy nezahajovat těžbu.
Předkládaný návrh těžby 40.000t ročně není ekonomicky obhajitelný. Osekaná varianta
je předkládána účelově proto, aby ekologické limity byly splněny a těžba byla zahájena.
Logickým dalším krokem bude rozšíření těžby. Požadujeme zpracování vlivu těžby na ŽP
a zdraví obyvatel v plné rozšířené variantě.
Spolek Holý vrch a jeho aktivita proti hornické činnosti ve Hvozdečku byla podpořena
Hejtmanem Olomouckého kraje. Spolek byl písemně ujištěn, že záměr je v rozporu
se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje.
V oblasti využívání nerostných surovin na území kraje je jednoznačně upřednostňována těžba
v již otevřených prostorách.
Proti nejsou jenom lidé z obcí, které to nejvíce postihne, ale i lidé z různých částí naší
republiky, kteří navštěvují tuto nádhernou přírodu Bouzovska.
Jana Koželská, v.r.
předsedkyně
Nositelka Ceny Olgy Havlové
Signatářka Pařížské charty proti rakovině
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Kontakty na další aktivisty, kteří Vám zodpovědí případné dotazy ohledně Protestu proti
zahájení těžby vápence v DP Hvozdečko:
Ing. Martin Koukal
Předseda Spolku Holý vrch
mob.: 777 774 104
e-mail: koukal@stolarstvifinesse.cz
Mgr. Jan Holub
Zastupitel Obecního úřadu Bouzov
mob.: 604 607 109
e-mail: info@janholub.cz

RNDr. Alena Nová
Mob.: 605 827 338
e-mail: aliv@seznam.cz
Ing. Michal Kuhn
Zastupitel Obecního úřadu Bouzov
mob.: 603 296 294
e-mail: kuhn@sodap.cz
a Ing. Lukáš Pluháček z Kovářova a také starostové těchto obcí.
Dokumentace je k nahlédnutí na OÚ Luká tel.: 585 345 236, Bouzov tel.: 585 346 223,
Slavětín tel.: 724137459.

