Centrum pro podporu občanů
Přehled o činnosti za rok 2006
Během roku 2006 jsme pomohli založit 12 nových občanských sdružení, která se věnují ochraně
životního prostředí měst a obcí. Občanům, občanským sdružením a obcím jsme poskytli celkem 543
bezplatných konzultací v pobočkách v Praze, Děčíně, Ostravě a Jihlavě. Řešili jsme 142 různých případů
poškozování životního prostředí a lidského zdraví.
*****
V lednu 2006 jsme podpořili Mlékojedy, Žalhostice, Litoměřice a Lovosice. Zúčastnili jsme se hodnocení vlivů
plánovaného šrotiště autovraků společnosti TSR na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí pak
po mnoha připomínkách vydalo ke stavbě negativní stanovisko. Na břehu Labe u Lovosic se měly zřejmě
likvidovat vraky z Německa.
Od června jsme pomáhali obyvatelům Libčan na Pardubicku, kde policie objevila nelegální sklad
nebezpečných jedů a výbušnin. Pomohli jsme zorganizovat demonstraci, oslovit sdělovací prostředky a
vyjednávat se státními úřady o uvolnění peněz na likvidaci skladiště. Do konce roku 2006 bylo z Libčan
odvezeno 400 tun toxických odpadů.
V září jsme s obcí Dolní Kalná a Občanským sdružením Pod Rovněmi zabránili poškození oblasti
Podroveňska na úpatí Krkonoš velkoobjemovou těžbou českých granátů. Podnikatel Jan Štýbr nedostal
povolení k těžbě uvnitř vesnic a v cenné nivě Kalenského potoka. Podařilo se nám dosáhnout i potrestání
nelegální těžby polodrahokamů u Horní Olešnice.
Po celý rok jsme vedli kampaň proti výstavbě mrakodrapů na pražské Pankrácké pláni. Spolu
s Občanskou iniciativou Pankráce, Pankráckou společností a Ateliérem pro životní prostředí jsme se účastnili
správních řízení a jednali s Centrem světového dědictví UNESCO. Ministr kultury Martin Štěpánek v závěru
roku zrušil povolení vydaná pražskými památkáři.
V říjnu se nám podařilo v poslední chvíli zachránit Čečelické jezero u Mělníka před zasypáním odpady.
Pomohli jsme obci Čečelice se soudní žalobou; soud pozastavil platnost povolení vydaného firmě HZCJ
báňským úřadem. Jezero je vyhledávaným místem pro rekreaci obyvatel okolních vesnic a domovem
vzácných sladkovodních medúzek.
V prosinci se nám spolu s Občanským sdružením Nové Úvaly podařilo zamezit rozšiřování lisovny
automobilových karosérií ESSA Czech v Úvalech u Prahy. Krajský úřad vydal k záměru negativní
stanovisko v procesu EIA. Lisovna byla postavena protiprávně v roce 2000 vinou státních úředníků a
poškozuje zdraví stovek lidí.
Po celý rok jsme se účastnili desítek správních řízení a bránili zdravé stromy, které měly být zbytečně
pokáceny. Kvůli stavbě prodejny Lidl v Ostravě-Porubě ulici mělo zmizet 70 stromů, 17 stromů mělo padnou
za oběť rozšiřování Opavské ulice tamtéž. Tisíc zdravých stromů jsme zachránili ve Hřensku, kde měly
ustoupit kvůli rozšíření silnice.
*****
V létě jsme uspořádali putovní výstavu, která navštívila Třebíč, Jihlavu, Ostravu a festivaly Trnkobraní u
Slušovic a Open Air Trutnov. Na výstavě jsme prezentovali kauzy, které pomáháme řešit, a poskytovali
poradenství. V říjnu jsme spolu se sdružením Oživení a Českým rozhlasem – Radiožurnálem uspořádali

v Praze debatu „Jak na korupci v příštích čtyřech letech?“, které se účastnili kandidáti na primátora
Prahy ze všech politických stran.
Spolu s Programem Toxické látky a odpady sdružení Arnika jsme připravili fotografickou výstavu „Chemické
havárie – neštěstí, o nichž průmysl nemluví, rizika, jimž můžeme předejít“. Výstava navštívila Prahu,
Děčín a Ústí nad Labem. Prezentuje průřez nejvážnějšími katastrofami chemického průmyslu po celém
světě za posledních 30 let a ukazuje, jak bychom mohli dalším podobným neštěstím předejít.

1) Přehled o počtu konzultací poskytnutých poradenskými centry
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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 2006:
1.1. Rozdělení konzultací podle typu
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1.3. Rozdělení konzultací podle legislativní oblasti
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1.4. Tématické rozdělení konzultací
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1.5. Rozdělení konzultovaných případů podle krajů
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1.6. Forma poskytnutých konzultací
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3) Výčet řešených a konzultovaných případů
Praha
Výstavba mrakodrapů na Pankrácké pláni
Ochrana mokřadu a lesa u obce Vinoř
Zamoření bytů v sídlišti Na Chmelnici azbestem
Plánovaná výstavba nové čističky odpadních vod na Císařském ostrově
Vedení vysokého napětí Modřanskou roklí
Plánovaný výstavba vilových domů v Kunraticích
Ochrana hnízdících dravců při rekonstrukci domů
Výstavba parkoviště v Praze 10
Výstavba obytné čtvrti v Kamýku
Výstavba nové vzletové dráhy na letišti Praha – Ruzyně
Azbestová zátěž v Lehovci
Kácení stromů v Braníku
Kácení stromů na Žižkově
Kácení stromů v Nuslích
Kácení stromů v Dejvicích
Kácení stromů v Košířích
Kácení stromů v Jinonicích
Kácení stromů v Karlíně
Kácení stromů na Karlově náměstí
Kácení v Bezručových sadech
Středočeský kraj
Lisovna ESSA Czech Úvaly u Prahy
Stavba vysílače v Úvalech u Prahy
Stavba protihlukových zdí u železniční trati v Úvalech
Záchrana Čečelického jezera před zasypáním
Spolchemie v Kralupech – nebezpečná sousedka
Únik kyanidů z Draslovky Kolín
Šrotiště autovraků u Lovosic
Výsadba zeleně u obce Plazy
Zamoření obytných domů azbestem ve Voticích

Dlouhodobé ve de ní k am paně

Výstavba obchvatu Lysé nad Labem
Zařízení na recyklaci stavebního odpadu v Lysé nad Labem
Sanace Buštěhradské haldy
Znečištění rybníka u Stranic
Vepřín ve Všestarech
Plánované golfové hřiště v Klánovicích
Plánovaná skládka komunálních odpadů u obce Svračín
Plánovaná výstavba obytných domů u Čelákovic
Pozemkový spolek Mladá
Černá skládka u Nymburka
Znečištění podzemích vod provozem Kaučuku Kralupy
Rozšiřování skládky u obce Radim
Znečištění životního prostředí provozem Kovohutí Mníšek pod Brdy
Pálení odpadů v Újezdě nad Černými lesy
Provoz asfaltovny v Kouřimi
Rozšiřování dynamometrické dráhy u obce Úhelnice
Plánovaná výstavba skladových hal u obce Otvovice na Kladensku
Sanace odvalu jámy č. 9 na Příbramsku
Plánovaná výstavba golfového areálu u obce Jesenice na Rakovnicku
Průjezd kamionů přes obec Břežany
Výstavba průmyslové zóny v Odoleně Vodě
Kácení lipové aleje v Neratovicích
Kácení stromů v Jesenici u Rakovníka
Kácení stromů v Lysé nad Labem
Kácení na Bezdězu
Pokácení památného stromu v Blatné
Ústecký kraj
Výstavba jezů na dolním toku Labe
Spolchemie v Ústí – nebezpečná sousedka
Děčín – město pro lidi
Poškozování Mariánské skály nákladní dopravnou z lomu
Únik transformátorových olejů v Rumburku
Plánovaná výstavba elektrárny u obce Šumná
Ekologické limity těžby uhlí na Litvínovsku
Ochrana území Natura 2000 u obce Radovesnice
Protipovodňová opatření u obce Krupka
Stavba výtahu na Pastýřskou stěnu v Děčíně
Výstavba obchvatu Chabařovic
Plánovaná výstavba větrných elektráren u obce Petroviče
Výstavba velkokapacitního vepřína
Dálniční přivaděč do Děčína
Stavba hotelového komplexu na Maxičkách
Kácení stromů na hřišti Slovanka v Děčíně
Kácení stromů ve Hřensku
Kácení stromů v Děčíně – Bynově
Kácení stromů na Starém Městě v Děčíně
Kácení stromů v CHKO Labské pískovce
Karlovarský kraj
Plánovaná otvírka nového kaolínového dolu
Vliv festivalu CzechTek na populace chřástala polního
Plánovaná výstavba golfového hřiště
Plzeňský kraj
Rekreační areál Bor u Tachova
Rozšiřování průmyslové zóny v Klenčí pod Čechovem

Zamoření objektů dioxiny bývalou výrobou pesticidů v Klatovech – Lubech
Změny v průmyslové zóně Škoda Plzeň
Umístění stáje býků v Březnici
Pálení odpadů v obci Sedliště
Kácení stromů v Aši
Liberecký kraj
Nelegální motokrosová trať u obce Rváčov
Plánovaná skládka u obce Hradčany
Vysočina
Prach a zápach z Kronospanu
Havarovaná skládka v Pozďátkách
Ochrana přírody v bývalém vojenském prostoru Pístov
Výstavba křižovatky na dálnici D1 u obce Těšín
Plánovaná výstavba výrobny metylesteru
Nezabezpečená skládka komunálních odpadů u obce Petrkov na Jihlavsku
Napřimování silnice v Trhové Kamenici
Výstavba silnice R49
Obalovna živičných směsí Onšovice (Dehtáře)
Jihočeský kraj
Dálnice D3
Nepovolené deponie zeminy a nelegální stavba drtičky kameniva u obce Chorovány
Posouzení havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín
Jihomoravský kraj
Rozšiřování výrobny barev Teluria ve Skrchově
Pardubický kraj
Plánovaná stavba spalovny v Opatovicích
Plánovaná stavba papírny v Opatovicích
Výstavba rodinných domků v lesnatém pásu v Litomyšli
Dopravní stavby v Lázních Bělohrad
Výstavba větrných elektráren
Toxické kaly v Jaroměři
Obchvat Pardubice – Chrudim
Obchvat Holic
Plánovaná stavba sjezdovky na Bukové hoře
Kácení stromů v centru Pardubic
Zničení suchého poldru u obce Mikulovice
Plánovaná výstavba ČOV
Rozšiřování ski-areálu Hlinsko
Výstavba supermarketu ve Skutči
Královéhradecký kraj
Nelegální sklad chemikálií v Libčanech
Podroveňsko – těžba českých granátů
Plánovaná vodní nádrž Vestřev
Plánované zavážení písníku Kinský
Kácení stromů v Broumově

Sklad pesticidů u obce Pševes
Výstavba větrných elektráren v Orlických horách
Výstavba čerpací stanice pohonných hmot v Broumově
Moravskoslezský kraj
Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší versus průmyslová zóna u obce Dolní Lutyně
Stavba galvanické zinkovny v Horním Benešově
Ochrana zeleně v parcích a alejích městského obvodu Poruba
Plánovaná skládka komunálních odpadů u Frýdlantu
Dopravní stavby v Rožnově
Skládka odpadů u obce Holasovice
Vliv truhlárny a polygrafické výrobny na obytnou zástavbu v Prostřední Bečvě
Výstavba kravína u obce Pržno
Přeložka silnice u obce Nebory u Třince
Otvírka lomu Kamenná hora – Deštná
Úhyn ryb v Paskovském potoce
Kácení v obci Bílovec
Olomoucký kraj
Zamoření obytných domů azbestem v Olomouci
Silnice R35 u obce Švábenice
Zlínský kraj
Plánovaná stavba Kauflandu ve Vyškově
Znečišťování ovzduší podnikem Neochem
Pálení odpadů v obci Lipov
Jihomoravský kraj
Kácení stromů v Brně – Soběšicích
Obchvat Znojma
Cementárna v obci Mokrá

