
Arnika – program Toxické látky a odpady 

Chlumova 17, 130 00  Praha 3 

e-mail: matej.man@arnika.org 

www.arnika.org/o-programu 
tel.: 724 115 436 
 

 
Arnika – program Toxické látky a odpady  bankovní účet: 194 326 0339 / 0800 
IČ: 70 94 78 05     Česká spořitelna, Praha 1 
DIČ: CZ 70 94 78 05   

 
Otevřený dopis 
Grisha Kahlen, předseda představenstva 
PDI a.s. 
Národní 364/39 
110 00  Praha 1 - Staré Město 

Praha, 4. prosince 2012 
 
Vážený pane Kahlene, 
 
ve Vaší odpovědi na náš otevřený dopis mě zarazila informace, že jsme se s Vámi nepokusili 
navázat kontakt. Rád bych Vám připomněl, že jsme se já i kolegové z Arniky nejméně dvakrát 
pokoušeli komunikovat přímo s Vámi nebo Vaší firmou – písemně i formou osobní schůzky, o 
kterou jsme požádali. Vaše odpověď na písemný dotaz však nebyla věcná, náš návrh osobní 
schůzky zůstal bez Vaší reakce. Jako jediné východisko se nám jevil podnět Krajskému úřadu 
Libereckého kraje s následnou medializací. 
 
Abych byl konkrétní: Vám a Vašim kolegům jsme 25. dubna 2012 formou oficiálního e-mailu 
navrhovali osobní schůzku. Navrhovali jsme schůzku na 14. května 2012. Tato naše žádost o 
osobní setkání a vyjasnění vzájemných rozporů a nejasností zůstala z Vaší strany i strany 
Vašich kolegů zcela bez reakce.  
 
Dále jsem se Vás já osobně veřejně dotazoval na podrobnosti Vašeho projektu první instalace 
Vaší technologie v republice. Když jste na besedě ve Stříbře  26. dubna zmínil vydané územní 
rozhodnutí pro první zařízení, které mělo ve Stříbře sloužit jako spalovna, osobně jsem Vás 
vyzýval, abyste podal další informace o projektu. Zejména abyste uvedl, ve kterém CHKO 
Vaše firma dostala územní rozhodnutí a který úřad Vaši žádost vyřizoval, aby bylo možné do 
dokumentace nahlížet. Na toto vyzvání jste reagoval slovy, která by se dala parafrázovat ve 
smyslu „Já vám to tady řeknu a vy mi do toho hodíte vidle.“. Jak vidno, o komunikaci jsme se 
několikrát pokoušeli. Informace jste však ani na opakovanou osobní veřejnou výzvu nepodal.  
 
Ve snaze o komunikaci s Vámi a firmou PDI standardní formou jsme tedy neuspěli. Proto jsme 
zvolili oficiální postup a požádali nadřízený orgán o přezkum vydaného územního rozhodnutí 
na Váš projekt, který se chystáte realizovat na území CHKO – to uvádíte přímo ve svých 
materiálech. Medializace byla nezbytná zejména proto, aby se o problému dozvěděli místní 
obyvatelé i širší veřejnost. Postup, který jsme zvolili, byl a je podle nás zcela oprávněný. 
 
S pozdravem, za program Toxické látky a odpady, sdružení Arnika 
 
 
 Matěj Man 


