Arnika – Centrum pro podporu občanů
Přehled o činnosti za rok 2007
V roce 2007 jsme pomohli založit šest nových občanských sdružení, která se věnují ochraně životního
prostředí. Jednotlivcům, občanským sdružením a obcím jsme poskytli celkem 864 bezplatných konzultací
v pobočkách v Praze, Děčíně, Ostravě, Jihlavě a Českých Budějovicích. Řešili jsme 190 různých případů
poškozování životního prostředí a lidského zdraví.
*****
Do sporu o výstavbu mrakodrapů na dohled od historického jádra Prahy, součásti kulturního dědictví
UNESCO, se nám podařilo zapojit Centrum světového dědictví, uspořádali jsme anketu pro obyvatele
hlavního města a starostovi Prahy 4 jsme předali požadavky na regulaci výstavby. Na základě odvolání
občanských sdružení bylo zrušeno povolení k rozšíření severojižní magistrály související s mrakodrapy.
V aktivitách na ochranu Labe jsme navázali na Mezinárodní labské fórum a plovoucí konferenci na člunech.
Ministerstva životního prostředí Saska a ČR se shodla, že další jezy na Labi nejsou přijatelné. Český
ministr na podnět Arniky a dalších organizací podpořil zařazení dolního Labe do soustavy Natura 2000.
Také ohrožení ptačí oblasti Natura 2000 Heřmanský stav-Odra-Poolší se řešilo na mezinárodní scéně. Na
podnět Arniky se k problému vyjádřila Evropská komise a kritizovala postup České republiky. Arnika pak
sledovala kroky kraje a správních úřadů, které by mohly vést k vybudování průmyslové zóny u Dolní Lutyně.
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo po námitkách Arniky, obce a místního sdružení, že na havarované
skládce u Pozďátek na Třebíčsku se nesmí skladovat další odpady. Otevřel se tím prostor k sanaci havárie.
Kvůli největšímu znečišťovateli ovzduší Vysočiny, podniku Kronospan, jsme iniciovali korespondenční
petiční akci, kterou podpořilo více než tisíc lidí. Ministerstvo životního prostředí podniku nařídilo měřit emise
rakovinotvorného formaldehydu a podnik instaloval filtry, které snížily prašnost.
Majitelům bytů v Praze 3 zamořených azbestem jsme pomohli podat žaloby na radnici, která kontaminaci
způsobila a odmítla tehdejším nájemníkům byty vyčistit.
Podařilo se nám dosáhnout potrestání firmy H.Z.C.J., která bez povolení oplotila Čečelické jezero, obývané
vzácnými sladkovodními medúzkami, měkkýši a obojživelníky.
Ve Vyskytné u Jihlavy jsme pomohli založit občanské sdružení. S naší pomocí dosáhlo zabezpečení tamní
skládky, z níž vytékala jedovatá voda a odletovaly odpadky. Nové sdružení vzniklo i ve Skutči a za naší
podpory se mu podařilo zachránit rekreační plochu se stromy, kde radnice plánuje supermarket.
Během roku jsme s řešili řadu případů kácení zdravých stromů. Bránili jsme devastaci parků v OstravěPorubě, zachránili jsme alej vedoucí z Růžené do Třeště a desítky stromů na dalších místech. Za vykácení
historického stromořadí jsme podali trestní oznámení na správce pražského Břevnovského kláštera.
Po celý rok jsme prosazovali právo občanů na informace a vedli řadu pilotních sporů se státními orgány.
Za protiprávní utajování informací jsme zažalovali Úřad vlády a pokračovali v soudním procesu se stavebním
úřadem v Úvalech. Odvolání a stížnosti jsme uplatnili také vůči pražskému magistrátu a Ministerstvu kultury.
*****
Ve spolupráci se Zeleným kruhem jsme připomínkovali novely klíčových zákonů vymezujících ochranu

životního prostředí a právo veřejnosti na informace a účast v rozhodování.
Zabývali jsme se novelou zákona o ochraně přírody a krajiny, vyvolanou kritikou EU za špatnou aplikaci
evropských směrnic. Vedle řady dalších návrhů jsme prosazovali lepší ochranu stromů rostoucích mimo les.
Upozornili jsme na nebezpečnou novelu stavebního zákona, která by umožnila další rozšiřování sídelní kaše
v okolí měst a nekoncepční zástavbu zemědělské půdy a volné krajiny. Návrh také popíral smysl územního
plánování. Vláda ČR připomínky akceptovala a problematické návrhy v návrhu novely nepřijala.
Komentovali jsme i další legislativní záležitosti – absenci politiky územního rozvoje ČR a záměr Ministerstva
dopravy žalovat nevládní organizace o náhradu škod za zdržení výstavby dopravní infrastruktury.
*****
Výstava Chemické havárie – neštěstí, o nichž průmysl nemluví, rizika, jimž můžeme předejít, kterou
jsme vytvořili ve spolupráci s Programem Toxické látky a odpady sdružení Arnika v roce 2007, navštívila
Jihlavu, České Budějovice a Ostravu. O mimořádném zájmu svědčí například zapojení výstavy do výuky
jihlavských škol. Výstavu zde navštívilo třicet školních tříd.
*****
Konzultační činnost Centra pro podporu občanů se v první polovině roku zaměřila převážně na problematiku
vod; spolupracovali jsme s Programem ochrana přírody sdružení Arnika. Ve druhé půli roku jsme se ve
spolupráci s Arnikou – Programem Toxické látky a odpady soustředili na průmyslové provozy a toxické látky.
Centrum pro podporu občanů se stalo členskou organizací Evropské kampaně pro města. Cílem této sítě
nevládních organizací je podporovat naplnění místní Agendy 21 napříč Evropskou unií.
Centrum spolupracovalo s desítkami místních občanských sdružení a obcí. Naše činnost by se neobešla ani
bez spolupráce s Ateliérem pro životní prostředí, Českou společností ornitologickou, Ekologickým právním
servisem a Zeleným kruhem a Českou inspekcí životního prostředí.
Činnost Centra pro podporu občanů v roce 2007 podpořilo Velvyslanectví Nizozemského království v ČR a
The Greens / European Free Aliance.

(1) Přehled o počtu konzultací poskytnutých poradenskými centry v roce 2007
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Poznámky:
1)

Konzultace poskytované pobočkou Praha zahrnují i konzultace poskytované experty Centra pro podporu občanů a
obou partnerů (Programu Toxické látky a odpady a Programu ochrana přírody) z oblasti práva, ochrany přírody,
toxických látek a odpadů.

2)

Některé konzultace vztahující se k případům, které řešily regionální poradenská centra, poskytovali odborní
pracovníci v Praze – takové konzultace jsou pak vykázány pod pražskou kanceláří Centra pro podporu občanů.

3)

V některých případech bylo nezbytné jeden případ konzultovat třeba i několikrát během jediného dne – přesto jsou
takové navazující konzultace vykázány vždy jako jediná konzultace.

(2) Podrobnější přehled o poskytnutých konzultacích v roce 2007:

1.1. Rozdělení konzultací podle formy komunikace
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1.3. Rozdělení konzultací podle tématu
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1.4. Rozdělení konzultací podle jejich obsahu
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1.5. Množství konzultací podle krajů
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1.6. Rozdělení konzultací podle náročnosti
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(3) Přehled řešených a konzultovaných případů
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Golfové hřiště Svatá Kateřina
Kácení dřevin v parku zámku Úhrov
Kácení pod Znojemským mostem v Jihlavě
Kácení stromů na sídlišti Březinova
Kácení stromů podél silnic na Vysočině
Kácení stromů v Golčově Jeníkově
Kácení stromů v aleji z Třeště do Růžené
Kácení v zámeckém parku Úhrov
Ochrana osobních údajů v Okříškách
Ochrana zdrojů pitné vody v Hojkově
Plánovaná obalovna živičných směsí, Onšov
Plánovaná stavba golfového hřiště u Počátek
Plánované kácení stromů v Sokolovské ulici
Podnik Kronospan Jihlava
Skládka komunálních odpadů ve Vyskytné
nad Jihlavou
Skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách
Stavba větrné elektrárny u Nové Bukové
Úložiště jaderného odpadu v obcích na
Vysočině, lokalita Rohozná
Úniky kyseliny fluorovodíkové ze sklárny v
Antonínově Dole
Úpravy mokřadu za rybníkem Borovinka
Vyhlášení přírodní parku Javořice
Výstavba City Parku v Jihlavě
Využití bývalého vojenského areálu v Pístově
Zamýšlené kácení aleje u Havlíčkova Brodu
Znečištěná voda v Bělokamenském potoce
Znečištění pramene na sídlišti Březinova

Praha

























Environmentální problémy Čakovic
Kácení alejí v Karlíně
Kácení aleje u Břevnovského kláštera
Kácení keřů v Praze 8
Kácení uličního stromořadí na Žižkově
Kamionová doprava skrz chráněné údolí v
Dolních Břežanech
Mrakodrapy na Pankrácké pláni
Nákupní centrum ve Lhotské ulici
Plánovaná výstavba bytových domů v Braníku
Plánovaný obchodní dům Kaufland Modřice
Podzemní garáže v Praze 3
Podzemní garáže v Praze 6
Pokácení jívy v Bořivojově ulici
Porušení stavebního povolení – TOP hotel
Rekultivace a zalesnění skládky u Prahy
Revitalizace mokřadu ve Vinoři
Rozšiřování skládky v Ďáblicích
Skládka Malešice
Spalovna komunálních odpadů Malešice
Stavba obchodního domu
Stavba rodinného domu na Praze 6
Utajování příloh usnesení Rady MČ Praha 3
Výsadba dřevin u Kongresového centra Praha
Vysočanská radiála












Výstavba a kácení zeleně v Praze-Motole
Výstavba domů na skládce v Libuši
Výstavba komplexu AB Na Strži
Výstavba mrakodrapů v Modřanech
Výstavba komplexů v Letovské ulici
Výstavba obytných domů Ambia v Praze 8
Výstavba u historického dvora v Hloubětíně
Záměr pokácet dřeviny v Praze-Kolovratech
Zamoření bytů v Praze 3 azbestem
Změny územního plánu, Jihozápadní město

Středočeský kraj































Černá skládka u Šebánovic na Benešovsku
Emise a zápach ze sklárny v Poděbradech
Havárie v provozu Kaučuku Kralupy
Kácení aleje topolů v Černošicích
Kácení alejí podél silnic
Kácení dřevin v Kralupech nad Vltavou
kácení dřevin v Jesenici
Kvality vody ve Zlomickém potoce u Kladna
Nadměrná výstavba ve Všestarech
Nelegální skládka, Podvlčí u Dolních Beřkovic
Ochrana vinné révy v Kladně
Pokácená lípa v Úněticích
Provoz Draslovky Kolín
Provoz lisovny ESSA Czech v Úvalech
Provoz závodu Knauf Insulation v Krupce
Rekultivace skládka Theodor v obci Pchery
Rozebírání důlní haldy u Příbrami
Sanace staré ekologické zátěže v budovách
Spolany Neratovice
Spalovna odpadů v Lysé nad Labem
Stavba kopce pro lyžaře v obci Přišimasy
Těžba kamenu u Podvek
Těžba štěrkopísku v obci Ostrožná
Vrakoviště ve Slušticích – ochrana vod
Vyhlášení evropsky významné lokality
Milovice-Mladá
Výstavba obchvatu Brandýsa nad Labem
Zařízení pro vyřazená vojenská vozidla
Zástavba volné krajiny u Řevnic
Zavážení Čečelického jezera odpadem
Zavážení pískovny ve Spomyšli odpady
Zavážení zemníku v Roztokách odpadem

Pardubický kraj










Černé skládky v České Třebové
Doprava z lomu Opatovice přes obytné území
Kácení a výstavba supermarketu ve Skutči
Kácení dřevin kvůli výstavbě v PardubicíchPolabinách
Kácení stromů u silnic
Kácení topolů v aleji podél silnice v Holicích
Motokrosová trať v CHKO Železné hory
Plavební stupeň Přelouč a Slavíkovy ostrovy
Spalovna u Pardubic







Stavba bytových domů na okraji Pardubic
Stavba domků na louce u Proseče
Stavba rekreačních chalup na Chrudimsku
Úpravy mokřadu za rybníkem Borovinka
Zmenšení ochranného pásma vodárenské
nádrže Hubenov

Moravskoslezský kraj


























Alternativní protipovodňové ochrana Ostravy
Černá skládka u Prstné u Karviné
Emise styrenu z Autopalu Rychvald
Kácení dubu na Dubině
Kácení stromů v Opavě
Kácení stromů v Ostravě-Hrabové
Kácení stromů v Alšově ulici v Porubě
Kácení stromů v Bolaticích
Kácení stromů v Opavské ulici
Kácení v Ostravě-Porubě Na Robinsonce
kácení v Komenského sadech
Kácení v Ostravě, ulice Spartakovců
Likvidace lagun Ostramo
Panelová výstavba v obci Dobrá
Plánovaná přehrada Nové Heřminovy
Provoz firmy Mittal Steel Ostrava
Průmyslová zóna Dolní Lutyně
Spalování kalů z ostravských lagun v
elektrárně Dětmarovice
Stavba trati biocentrem poblíž Stříteže
Vedení silnice v části Třince Neborech
Výstavba supermarketu Interspar
Výstavba supermarketu u nemocnice v Orlové
Výstavba supermarketu v Ostravě-Porubě
Výstavba výrobní zóny Hyundai Nošovice
Znečištění Moravské Ostravy ze struskoviště





Plzeňský kraj





















Ochrana silničních stromořadí
Sklad olejů Hypos v Hradci Králové
Stavba supermarketu v centru Broumova
Těžba českých granátů v oblasti Podroveňska
Těžba štěrkopísků v Kosteleckých Horkách
Zaplavování Dolu Jan Šverma odpadní směsí
firmy Gemec
Znečišťování ovzduší firmou Saint Gobain
Orsil v Častolovicích

Karlovarský kraj







Dálnice D3
Kácení alejí v Jihočeském kraji
Obnova provozu Neochem po požáru
Ohrožení lokalit Natura 2000 na
Českobudějovicku
Problematika černých skládek na
Českobudějovicku
Skládka komunálních odpadů v Lišově
Znečištění z podniku Fronius

Bývalý sklad pesticidů v Klatovech-Lubech
Dopad větrné elektrárny na životní prostředí
Chróm v odpadech firmy Gühring
Poražený strom v Lochotínské ulici
Rekreační komplex Borovany
Rozšíření skladu pohonných hmot Čepro
v Třemešné
Úpravy Berounky a jejích přítoků (Klabava)
Skládka nebezpečných odpadů v Břasech

Královéhradecký kraj

Jihočeský kraj





Vylévání chemikálií z firmy Tonasa do Labe
Vylévání sudů s olejem do půdy, Valkeřice
Zápach z papírmy Mondi Štětí

Kácení dřevin v Aši
Kácení topolů v Sokolově
Otevření kaolinového dolu u obce Mírová
Plánovaná stavba golfového hřiště
Spalování alternativních paliv v elektrárně
Vřesová
Těžba hnědého uhlí v oblasti Lomnických
pinek u Sokolova

Zlínský kraj







Emise z výrobny plastů firmy Polimoon, Zlín
Provoz lakovny Halenkovice
Provoz podniku Otosan
Zavážení hliniště v Kroměříži směsí popílků
Znečištěná voda v Bečvě
Znečištění prostředí podnikem Barum

Ústecký kraj










Černá skládka u Dolního Žlebu
Kácení dřevin podél silnic
Kácení topolu černého v Litoměřicích
Kácení topolů v Litoměřicích
Motokrosové závody u obce Černčice v
CHKO České Středohoří
Ničení hnízd kvůli malování domu v Děčíně
Provoz podniku Knauf Krupka
Rozšiřování parkoviště na úkor parku, Děčín
Úniky zinku z Lovochemie Lovosice do Labe

Liberecký








Emise styrenu a zápach z provozu Lamináty
Klimeš v Benešově u Semil
Kácení v městském parku
Plán na těžbu uranu v Hamru
Provoz Preciosy Prysk
Spalovna v Jablonci nad Nisou
Stavba domků, Chuchelná u Semil
Výstavba vodovodu ve Skalici u České Lípy

Olomoucký







Kácení stoletých lip, obchod Billa
Kácení Kolářových sadů v Prostějově
Výroba extrudovaného polystyrenu v obci
Provoz firmy M.L.S. Holice
Zdravotní problémy zaměstnanců při výrobě
laminátových dílů pro automobilový průmysl
Změna územního plánu Lipníku nad Bečvou

Jihomoravský



Emise formaldehydu z firmy Koller
Kácení stromů podél silnic

