Přehled o činnosti za rok

Poradna
V roce 2008 jsme pomohli založit 9 nových občanských sdružení, která se věnují
ochraně životního prostředí. Jednotlivcům,
sdružením a obcím jsme poskytli celkem 972
bezplatných konzultací v pobočkách v Praze, Děčíně, Ostravě a Jihlavě. Řešili jsme 150
různých případů poškozování životního prostředí.
Hájili jsme obyvatele Mikulovic u Pardubic;
za údajnou pomluvu je žaloval pachatel nelegálně zavážející tamní jezero. Sledovali jsme
soud s tímto pachatelem a bránili jeho ﬁrmě
zavézt další část jezera.
Sdružení v obci Vyskytná nad Jihlavou jsme
pomohli s účastí v procesu hodnocení vlivů
rozšíření tamní skládky na životní prostředí.
Ve spolupráci s odborníky jsme podali vlastní
obsáhlé připomínky k záměru.
Ve spolupráci s Městysem Rataje nad Sázavou
a místním sdružením jsme nechali zpracovat
biologické hodnocení, jež odhalilo unikátní
jedlový porost a řadu cenných biotopů. Získali jsme návrh na výstavbu dřevěné turistické
rozhledny, jejíž stavba se stane symbolem nového rozvoje regionu Ratajska a Podvecka.
Uspořádali jsme veřejnou debatu o pražské
zeleni a účastnili jsme se studentské debaty
o územním plánu, pořádali jsme 2 přednášky
a 4 další informační akce pro veřejnost.

Zachraňme stromy
Zpracovali jsme návrh na změnu zákona
o ochraně přírody, který by vedl k lepší ochraně stromů a zeleně a umožňoval kácení jen ve
výjimečných případech. Návrh jsme předložili
poslancům a Ministerstvu životního prostředí. Zveřejnili jsme petici za prosazení lepší
ochrany dřevin a zpřísnění zákona.
Uspořádali jsme odborný seminář o ochraně
stromů a zeleně ve městech a obcích. Zúčastnilo se ho 58 lidí, přednášeli na něm přední
odborníci z oboru hygieny, zdraví, urbanismu, dendrologie, práva atd.
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V řadě míst jsme podporovali místní občanská
sdružení a řešili konkrétní případy. Účastnili
jsme se řady správních řízení o kácení stromů
v Ostravě-Porubě, zabývali jsme se hrozícím
kácením v Lysé nad Labem. Sdružení ve Skutči jsme pomohli podat úspěšnou žalobu proti
kácení stromů kvůli stavbě supermarketu.
Soud v precedentním rozsudku konstatoval,
že ochrana stromů je veřejným zájmem.
Účastí ve správních řízeních v řadě míst Kraje Vysočina jsme zabránili pokácení několika
stromů. Podíleli jsme se také na aktivitách vedoucích k ochraně aleje mezi Přibyslaví a obcí
Žižkovo pole.

Praha – město pro život
Praha mezi mrakodrapy?
Podařilo se nám dosáhnout vyslání mezinárodní reakční mise Výboru světového dědictví
UNESCO do Prahy; zúčastnil se jí také ředitel
Centra UNESCO Francisco Bandarin. Následně přijal Světový výbor UNESCO na svém 32.
zasedání silně kritické usnesení. Jeho součástí je požadavek, aby projekt mrakodrapů na
Pankrácké pláni byl přepracován tak, aby nové
budovy nepřesáhly výšku 60 až 70 metrů.
Spolu s místními sdruženími jsme podali
úspěšnou žalobu proti výstavbě nových silnic
na Pankráci včetně rozšíření severojižní magistrály. Podali jsme odvolání proti územním
rozhodnutím na stavby mrakodrapů a usilovali o zastavení nepovolené výstavby dalších
budov na Pankrácké pláni.

Stromy a zeleň
Ve spolupráci s nizozemskou univerzitou
Wageningen jsme uskutečnili výzkumný projekt, do něhož se zapojilo 30 studentů ze 13
zemí. Součástí projektu byla dvoutýdenní stáž
v Praze, během níž studenti zkoumali stav zeleně a veřejných prostranství. Výslednou studii
vydáme v roce 2009 v českém překladu.
Zveřejnili jsme petici požadující zachování
zelených ploch v územním plánu, zastavení
kácení zdravých stromů a dostatečnou ná-

Veřejnost a životní prostředí
Účastnili jsme se práce legislativní skupiny
Zeleného kruhu ČR. Kritizovali jsme návrh
Politiky územního rozvoje ČR a novelu zákona
o svobodném přístupu k informacím.
Po šesti letech se nám podařilo vyhrát soudní
spor se stavebním úřadem v Úvalech u Prahy,
který protiprávně utajoval informace o tamní
stavbě lisovny karosérií.
Zpracovali jsme připomínky k novele zákona
o ochraně přírody a krajiny, která by znemožnila účast občanských sdružení ve stavebním
řízení. Obraceli jsme se pak na poslance Parlamentu ČR a prosazovali zachování práv.
K našim požadavkům se připojilo 45 starostů,
radních a zastupitelů města a obcí a 90 občanských sdružení.

***

hradní výsadbu v případech, kdy je kácení
nevyhnutelné.
Věnovali jsme se řadě konkrétních problémů. Před plošným vykácením jsme zachránili
park v Thákurově ulici. Podařilo se nám zabránit stavbě silnice napříč Letenskými sady,
která by si mimo záboru části parku vyžádala
i kácení stromů. Prosadili jsme větší náhradní
výsadbu v souvislosti s kácením tisíce stromů
kvůli stavbě Městského okruhu, byť vlastnímu
kácení se nám zabránit nepodařilo.
Podali jsme dvě trestní oznámení za obecné
ohrožení kvůli vzniku dvou kráterů uprostřed
Stromovky v důsledku nezodpovědné výstavby dálničního tunelu Blanka.

Územní plán

Centrum spolupracovalo s desítkami místních
občanských sdružení a obcí. Naše činnost by
se neobešla bez spolupráce s Ateliérem pro
životní prostředí, Českou společností ornitologickou, Ekologickým právním servisem,
Zeleným kruhem, Českou inspekcí životního
prostředí a nizozemskou Univerzitou Wageningen.
Činnost Centra pro podporu občanů v roce
2008 podpořil grant Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci Finančního mechanismu
EHP a Norského ﬁnančního mechanismu
prostřednictvím Blokového grantu Nadace
rozvoje občanské společnosti. Naši činnost
dále podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, síť ekologických
poraden STEP, Sdružení středisek ekologické
výchovy Pavučina a poslanecká skupina The
Greens / European Free Aliance v Evropském
parlamentu.

Zpracovali jsme podrobné připomínky k 40
navrženým tzv. změnám územního plánu celoměstského významu. Jejich součástí je přeměna
čtyř pražských nádraží na stavební pozemky,
rozsáhlá zástavba zelených ploch a nevhodně
zahušťování některých částí města.
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1. Přehled o počtu konzultací poskytnutých poradenskými
centry v roce 2008
Praha

Ostrava

Děčín

Jihlava

CELKEM

Leden

28

13

5

27

73

Únor

14

9

4

35

62

Březen

61

11

–

21

93

Duben

60

14

3

20

97

Květen

48

11

–

29

88

Červen

24

3

6

31

64

Červenec

21

1

2

37

61

Srpen

33

9

1

35

78

Září

55

7

–

15

77

Říjen

40

14

–

31

85

Listopad

67

5

–

36

108

Prosinec

41

11

1

33

86

CELKEM

492

108

22

350

972

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
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2. Podrobnější přehled o poskytnutých konzultacích v roce 2008
2.1. Rozdělení konzultací podle formy komunikace








E-mail nebo www
Telefonicky
Hlášená návštěva
Nehlášená návštěva
Konzultace v místě tazatele
Přednáška nebo seminář
Dopis










Muž
Občanské sdružení
Žena
Novinář
Firma nebo podnikatel
Veřejná instituce
Obec
Krajský úřad

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y

Kácení stromů
Odpady
Hodnocení vlivů na žp (EIA)
Ochrana přírody a krajiny
Územní plánování
PVC a plasty
Ovzduší
Toxické látky
Stavební řízení
Občanské sdružení
Ochrana vod
Správní řízení
Soudy, žaloby
Registr znečišťování IRZ
Petice a veřejné shromažďování
Právo na informace
Činnost samospráv
Hluk
Azbest
Ekologicky šetrný výrobek
Natura 2000
Těžba nerostných surovin
Integrované povolování (IPPC)
Trestní právo

2.2. Rozdělení konzultací podle tazatele

2.3. Rozdělení konzultací podle tématu
AB

C
DE

F
G
H
I
J
K

L

M
NOP Q

R
S TUVX
Y
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2.4. Rozdělení konzultací podle jejich obsahu










Organizační otázky
Expertní konzultace či posudek
Odborná právní konzultace
Zpracování rozboru, analýzy
PR a medializace
Spotřebitelská problematika
Správní řízení
Plánování kampaní
Vedení jednání, vyjednávání

2.5. Množství konzultací podle krajů
















Vysočina
Praha
Středočeský
Moravskoslezský
Pardubický
Ústecký
Jihomoravský
Jihočeský
Karlovarský
Liberecký
Olomoucký
Plzeňský
Královéhradecký
Zlínský
bez určení kraje

2.6. Rozdělení konzultací podle náročnosti
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Jednorázové konzultace
Dlouhodobé vedení kampaně
Systematické konzultace
Zprostředkování kontaktu
Analýza, zpracování posudku

3. Výčet řešených a konzultovaných případů
Hlavní město Praha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golfové hřiště v Klánovickém lese
Hluková zátěž z pražské magistrály
Kácení parčíku na Prašném mostě
Kácení parku v Thákurově ulici
Kácení stromů na náměstí Generála
Kutlvašra
Kácení stromů v aleji Tusarova
Kvalita ovzduší v Malešicích
Likvidace potoka přístupovou komunikací
Nadměrný hluk a emise z cementárny
v Radotíně
Nepovolené kácení při výstavbě obytného
komplexu ING na Hanspaulce
Ohrožení památkově chráněného stromu
v Praze 1
Plánovaná stavba Vestecké spojky na D1
Podzemní garáže na Jarově
Poškození a kácení dřevin v Nuslích
Přeložka vysokého napětí
Připomínky k zásadám územního rozvoje
a novému územnímu plánu
Rozvoj letiště Praha-Ruzyně
Rychlodráha na letiště v Praze 6
Skládka komunálních odpadů Ďáblice
Skladový areál v Písnici
Třídění odpadů v burzovním paláci Kotva
Územní řízení na mrakodrapy Pankrác
Výstavba a změna územního plánu
v Hodkovičkách
Výstavba na Pankráci
Zahrádkářská kolonie na Ořechovce
Záchrana parku v Jeremenkově ulici
Záchrana zeleně v ulici Kaplická v Praze 4
Záměr výstavby „Obytný soubor Trojmezí“
Zamoření bytů na sídlišti Chmelnice
azbestem
Zástavba Drahaňské rokle
Zástavba zelené plochy ve Vokovicích
Zástavba zeleného vnitrobloku v Praze 4
Zeleň v Čakovicích

Jihočeský kraj
•
•

Analýza trendů ve znečišťování životního
prostředí Jihočeského kraje
Ilegálním uskladnění odpadů v obci Vráto

•
•
•
•
•
•
•
•

Kácení stromů v Národním parku Šumava
Stavba obalovny živičných směsí v obci
Hosín
Výroba polystyrenu v Jižních Čechách
Výstavba supermarketu a parkoviště
ve Veselí nad Lužnicí
Záměr kácení Mařížského parku
ve Slavonicích
Záměr výstavby opalovny barev ve Volyni
Záměr výstavby zábavního areálu
u Bernartic
Znečištění studní u Mydlovar

Jihomoravský kraj
•
•
•
•
•
•

Emise z vyškovské spalovny
Kácení stromů v Brně
Únik chloraminu v brněnské ZOO
Záměr výstavby papírny v Zábřehu
Změny UP v obci Sivice
Zvážení údolí stavebním odpadem ve
Vážanech nad Litavou

Karlovarský kraj
•
•

Cyklostezka podél Ohře
Kácení parku v Aši

Kraj Vysočina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analýza informací o perzistentních
organických látkách v kraji Vysočina
Inventarizace zeleně v Jihlavě
Kácení alejí na Vysočině
Kácení lip v Novém Rychnově
Kácení na hrázi rybníka v Horní Cerekvi
Kácení stromů v Řásné
Kácení v zámeckém parku v Úhrově
Kácení v obci Svratka
Kolize obchvatu Telče s přírodní památkou
Luh u Telče a památným stromořadím
Kompostárna ve Vyskytné
Náhrady PVC v nemocnicích na Vysočině
Nevhodná údržba břehových porostů
Skládka komunálních odpadů ve Vyskytné
Skládka v Pozďátkách u Třebíče
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•
•

•
•
•
•
•

Vyhlášení přírodního parku Javořice
Vykácení stromů a neodpovídající
náhradní výsadby v okolí City Parku
v Jihlavě
Výskyt chráněných druhů živočichů
v Pístově
Výstavba OSB linky Kronospanu v Jihlavě
Výstavba papírny v Zábřehu
Výstavba práškové lakovny
Zastavění zelených ploch v Třebíči

•
•
•
•
•
•

Výstavba závodu ve Staříči
Záchrana hřiště s veřejnou zelení v Ostravě
Zakázky na odstranění ekologických zátěží
Zápach z haldy na Karvinsku
Zásah do významného krajinného prvku
Ostravice
Znečištění ovzduší na Ostravsku-Karvinsku

Olomoucký kraj

Královéhradecký kraj

•
•

•
•
•

Pardubický kraj

Stavba silnice R11 Jaroměř
Těžba českých granátů Horní Olešnici
Výstavba lyžařského areálu v Orlickém
Záhoří

Liberecký kraj
•
•
•
•
•

Nelegální motokros v Lomnici
nad Popelkou
Nezákonný odvoz sněhu z Jizerských hor
Poškození meandrů na Ploučnici těžkou
technikou a kácením stromů
Stavba suchých hrází na Ploučnici
Změna povolení pro spalovnu Liberec

•
•
•
•

•
•
•

Úhyn biomasy rybníka Na hrázi v Kojetíně
Zábor nejkvalitnější půdy na Hané
výstavbou skladových hal

Kácení a výstavba supermarketu ve Skutči
Kácení lip v Proseči
Terminál letiště Pardubice
Výstavba lyžařského areálu na Bukové
hoře v Chráněné krajinné oblasti Orlické
hory
Výstavba skládky odpadů v Proseči
Záměr výstavby plavebního kanálu
Dunaj-Odra-Labe
Zavážení jezera v Mikulovicích

Plzeňský kraj
Moravskoslezský kraj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kácení stromořadí v Ostravě-Porubě
Kácení stromů v Opavě
Náhradní výsadba za kácení v Ostravě
Poškození dřevin v Ostravě
Překračování norem hluku v Ostravě
Rekultivace haldy na Ostravsku
Spalování odpadů v dětmarovické
elektrárně
Stavba přehrady v Nových Heřminovech
Umístění rychlostní silnice R34 v Orlové
Úprava potoka v Bartovicích
Vliv výstavby silnice na lužní les přírodní
památky Turkov
Výstavba v přírodní oblasti Opava
v rozporu s územním plánem
Výstavba v rozporu s územním plánem
Opavy
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•
•
•

Kácení stromů v Plzni
Riziková analýza bývalého skladu pesticidů
v Klatovech
Silniční průtah Roudnou

Středočeský kraj
•
•
•
•
•
•
•
•

Černá skládka v obci Vykáň
Emise z výroby pneumatik v Mělníce
Hluková zátěž z letiště Nesvačily
u Benešova
Kácení dřevin v Kletečíně
Kácení stromů v Příbrami
Kácení v zámeckém parku v Hořovicích
Kamenolom v Bernarticích na Vlašimsku
Kontaminace rybničního bahna
v Suchomastech

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaminovaná půda ze skrývky u Lysé
nad Labem
Plán péče o evropsky významnou lokalitu
Milovice-Mladá
Provoz Spolany Neratovice
Systém nakládání s komunálními odpady
v Kolíně
Udržitelný rozvoj regionu Ratajska
a Podvecka v Posázaví
Umístění skládky ve Statenicích
Vybudování umělé sjezdovky v obci
Přišimasy
Výstavba distribučního skladu chlóru
v Pcherech
Výstavba obchodního centra v Kladně
Výstavba posklizňové linky v Bratčicích
Výstavba průmyslové haly na katastrech
obcí Úžice a Kozomín na Mělnicku
Výstavba recyklačního dvora, úpravy
komunikací v Lipníku
Výstavba skladové haly v Čelákovicích
Výstavba výrobní haly v obci Klabava
Výstavby betonárny na hranici evropsky
významné lokality Milovice-Mladá
Zavážení nivy ve Statenicích

Ústecký kraj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jezy na dolním toku Labe
Odpadové hospodářství v Děčíně
Paroplynová elektrárna v Ústí nad Labem
Poškození lesních porostů v okolí Krupky
Provoz Lovochemie
Přestavba elektrárny v Krásné Lípě
Rozšíření parkování aut na úkor parku
v Chelčického ulici
Silniční obchvat Chabařovic
Stavba rodinných domů v chráněném
území v Jílovém u Děčína
Těžba dřeva národní přírodní rezervaci
Jezerka v Krušných horách
Výstavba logistického centra ve Žďárku
Výstavba průmyslové zóny v Chráněné
krajinné oblasti Lužické hory
Znečištění ovzduší laminátovnou
v Klášterci nad Ohří

Zlínský kraj
•
•

Kácení topolů podél Dřevnice
Připomínky k Politice územního rozvoje
z hlediska města Kroměříže

Arnika – Centrum pro podporu občanů
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
telefon a fax: 222 781 471
e-mail: cepo@arnika.org
www.cepo.arnika.org
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