Pro:
Městský úřad – zastupitelstvo - jednotlivě každému do e-mailové schránky

Předmět zprávy: Vyjádření k záměru vybudování kompostárny v Guntramovicích
Příloha: Odpověď starostky k petici
V Krnově dne 13.2.2013
Vážení zastupitelé města Krnova.
Tímto e-mailem reaguji na snahy některých lidí z města zamezit nám (nebo alespoň omezit)
naše snahy o zrušení realizace výstavby kompostárny v Guntramovicích.
„U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného
ve středu dne 27. června 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově
č. usn. 385/13 – 418/13, strana 7, bod č. 405/13 „odkup soukromého pozemku a
vybudování kompostárny“.“
Impulsem mi bylo mé poslední vystoupení a reakce některých členů zastupitelstva (včetně
starostky) při veřejném zasedání zastupitelstva dne 12.12.2012.
Nejen mojí snahou je předložit Vám všechny naše podklady, spojené s výstavbou
kompostárny v Guntramovicích.
Ovšem na jednání zastupitelstva mi účelově nebyl dán prostor k předložení těchto podkladů a
naopak tyto argumenty byly některými zastupiteli vyloženy jako vyhrožování.
Je třeba si uvědomit, že my jsme povinni Vás ještě před případným vybudováním
kompostárny informovat o všech možných rizicích a nákladech, které tato akce může vyvolat.
Nechceme se totiž následně při soudním sporu dočkat argumentu města, že o určitých
skutečnostech město a zastupitelstvo nevědělo a tudíž činilo v dobré víře. Naopak je na Vás, aby
jste popřemýšleli, proč se někteří lidé z města ne nás, ale Vás snaží odradit od seznámení s
těmito našimi argumenty.
Dnes je další zasedání zastupitelstva. My tam samozřejmě opět budeme. Ale já se již o slovo
nepřihlásím. Ta komedie z prosince mi bohatě stačila. Kdy mě jeden zastupitel s úsměvem na
rtech sdělí, „že tam není od toho, aby odpovídal na mé otázky“, druhý mě veřejně osočuje z
podvodu, třetí mi klade otázky proč jsme to či ono neudělali již dávno, čtvrtý si naše argumenty
vykládá jako výhružky a se zdviženým prstem mě kárá, …....... a já na to nesmím reagovat,
protože přes celý sál na mě křičí starostka, že „musím mlčet, protože moje tři minuty na
vystoupení uplynuly“.
Proto se s Vámi spojuji touto formou.
Nyní již konkrétně naše vyjádření, připomínky, podklady a nástin dalších kroků:
− Petice proti vybudování kompostárny.
Petice občanů proti vybudování kompostárny (předaná na podatelnu města 13.8.2012) čítá téměř

150 podpisů. Jakousi oficiální odpověď města na tuto petici jsme dostali teprve 21.1.2013 (v
příloze). Naopak, na prosincovém zasedání jsme byly osočeni zastupitelem panem Stejskalem z
podvodu s peticí. - konkrétně falešné podpisy.
K této věci uvádím, že my, jako organizátoři petice, můžeme petici realizovat, doručit na
patřičná místa, ale nemůžeme ručit za každý podpis. Od toho má snad být najaká kontrolní
činnost příslušného úřadu (proto jsou podpisy na petici i s adresami). My nemáme žádnou
pravomoc koukat lidem přes rameno (nebo dokonce vstupovat do jejich obydlí pokud si petici
odnesou třeba ke stolu) při podepisování petice. Pokud se nějaká mažnželka (manžel) rozhodne
přidat podpis i svého manželského protějšku, my to nejsme schopni ovlivnit, ani odhalit. My
můžeme aktorát dát lidem avízo předem s textem a popisem petice, následně je navštívit, tyto
podepsané petice na příslušné místa předat, celou petici zveřejnit a ještě následně všem lidem v
okolí dát do schránek leták s webovou adresou, kde je kompletní petice s podpisy ke stažení –
pro jejich kontrolu. A to jsme taky udělali, všem pro maximální transparentnost!
A tak, jak jsem odpověděl panu Stejskalovi, já mohu odpovídat pouze za svůj podpis. A pokud
tam je pár podpisů „falešných“, nelze tím celou petici ignorovat.
− Ekologická a životní zátěž obyvatel Guntramovic.
Ekologická a životní zátěž nejen Guntramovic, také celé Brantické ulice, včetně spodní části
Krnova Kostelce, je již nyní nadměrně zatěžována zemědělskou výrobou. Konkrétně chovem
kravského dobytka. Na to navazuje také problém s převážením a uskladňováním chlévské mrvy
se zahrabanými uhynulými kusy dobytka na přilehlých polích kolem našich obydlí.
Guntramovice navíc ještě mají nad sebou úložiště odpadu z krnovské teplárny společnosti
Dalkia (oficiální název Složiště popelovin Guntramovice) a neustálý problém s neukázněnými
lidmi, kteří po uzavření a zrekultivování skládky komunálního odpadu odhazují hromady
odpadků a vysloužilých domácích spotřebičů kolem naší osady.
Občanská vybavenost Guntramovic. Vodu máme ze studní, teplo z kotlů na tuhá paliva, plyn
nakupujeme v lahvích a domovní kanalizaci si řešíme vlastními septiky a jímkami. Na vše jsme
sami. Udržování přijatelné kvality vody ve studních je proces nejen časově náročný, ale též
finančně ne nepodstatný. Náš jedinný zdroj pitné vody si budeme chránit za každou cenu!
Víceméně nezpevněná komunikace (cesta bez krajnice) bez chodníku v Guntramovicích. Již
nyní je chůze z Krnova do Guntramovic záležitost téměř život ohrožující. Po naší úzké cestě
jezdí osobní auta, nákladní a zemědělská technika. Guntramovice nejsou pro pěší nijak s
Krnovem spojeny a chůze po úzké komunikaci s ostrými zatáčkami a bujnou lesní vegetací je
záležitost krajně nebezpečná. A s tím souvisí složení obyvatel Guntramovic. Máme zde značný
podíl malých dětí. Porodnost posledních několika letech byla v Guntramovicích opravdu
vysoká. Absence chodníků, míst pro hraní dětí (malé hřiště uprostřed osady užíváme na
soukromém pozemku v podstatě nelegálně), obehnání Guntramovic elektrickými ohradníky,
pastvinami pro krávy a pole s obilninami. Toto všechno, v souvislosti z již nyní zvýšeným
provozem nákladní a zemědělské techniky, dělá z Guntramovic už tak problematické místo pro
život našich dětí.
Shrnuto – Guntramovice již nyní, víc jak dostatečně, plní nepsané závazky ve prospěch celku
(všech občanů Krnova), a to ve vší skromnosti = s minimem investic města Krnov do naší části
města – Guntramovic.
− Cena pozemku a následné náklady.
Město Krnov, které má stovky hektarů vlastních pozemků, má potřebu vykoupit další
(soukromý) pozemek za cenu vskutku lidovou, a to 1 hektar za 1.500.000,- Kč.
Pozemek, který nynější vlastník koupil za cenu 35.000,-/ha, prodává našemu bohatému městu
za 1.500.000,- Kč/ha!

Pozemek, který byl ornou půdou a který město Krnov nynějšímu majiteli zhodnotilo změnou
územního plánu a následně se jej snaží odkoupit!
Město Krnov tedy bude platit 150,- Kč za 1metr čtvereční, i když své vlastní pozemky prodává
za 25,- za 1metr čtvereční, např. našim zahrádkářům.
Výstavba komunikace ke kompostárně. Není pravdou, že k zamyšlené kompostárně vede
cesta. Ta je pouze zakreslena v nějakých mapách. Fakticky se jedná o traktory vyježděnou
zarostlou brázdu v polích. Kolik by asi stála nová příjezdová komunikace?
Elektřina. Není pravdou, že zamýšlené místo má přípoj el. energie. Respektive, ne zadarmo.
Trafostanice, která se nachází na blízkém statku, patří shodou náhod také majiteli (prodejci)
pozemku pro zamyšlenou kompostárnu. Za jakou „lidovou“ cenu asi trafostanici prodá nebo
pronajme, pokud vůbec? Nebo dokonce město další trafostanici postaví???
Voda. To samé platí pro vodu.
− Akce občanů (nejen) proti kompostárně.
Dále Vás opakovaně ve vší slušnosti upozorňujeme, že prozatím využíváme pouze svých
občanských prostředků, jak vybudování kompostárny v Guntramovicích zamezit. Dále máme v
registraci občanské sdružení „Zdravé Guntramovice“, o čemž Vás budeme následně informovat.
Pokud by se nám nepovedlo snahy o vybudování kompostárny zhatit občanskou cestou, jsme
připraveni a plně odhodláni aktivně bojovat všemi zákonnými prostředky, včetně ústavních
z pozice vlastníků nemovitostí a pozemků. A to až do stavu požadavků o náhradu škody.
Pokud to někde bere (nebo chce Vám předkládat) jako vyhrožování, je pro nás
nepodstatné, protože my toto informování považujeme za relevantní.
Další naše akce se týkají hospodaření zemědělce pana Štefely na přilehlém statku a okolí.
Informace (nebo vědomosti) ohledně tohoto problému má zastupitel pan Hercig mylné. Náš boj
proti porušování pravidel chovu dobytka a nakládání s odpady a znečistění našich studní řešíme
již několik let oficiálně (adresné stížnosti úřadům a inspekcím), občansky (slušnými výtkami a
upozorňováním včetně webové prezentace) a mediálně (články v novinách a televizním
zpravodajství).
Opravud je jen na Vás, jak s těmito informacemi naložíte a jaký si o této kauze uděláte
obrázek.
Věřím a doufám, že zvítězí zdravý rozum a soudnost, kdy město a zastupitelé pochopí (nebo
uznají), že my v Guntramovicích opravdu již dnes máme nadmíru ekologické a životní zátěže.
Že je minimálně nekolegiální (nechci přímo používat termín sobecké), aby občané Krnova, kteří
si mohou užívat luxusu vodovodu a kanalizace, naváželi svůj odpad k nám, kteří si vodu a
vlastní odpady musíme zajišťovat svépomocí studněmi a septiky.
Aspekty „výhodného“ prodeje pozemku a dalších nákladů spojených s výstavbou kompostárny,
nechám na Vás.
Tímto Vás srdečně zvu k návštěvě našich webových stránek, které se týkají naší osady
Guntramovice a kde jsou také od začátku veškeré dokumenty ke stažení.
www.guntramovice.cz
S úctou Miloslav Alčer
Guntramovice 892/9
79401, Krnov
Tel.: 608 872 352
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OPRAVA:
Dobrý den.
Opravuji odstavec "Petice proti vybudování kompostárny"
Nedopatřením jsem tam použil jméno doktora Tobiáška.
Správně má být jméno zastupitele pana Jana Stejskala.
Za chybné jméno se omlouvám.
S úctou Miloslav Alčer

