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Dobrý den pane Alčere,
Děkuji za Váš e-mail a doplňující informace k tématu kompostárna. Doufám,
že už se vyhrocená situace pomalu uklidňuje, a že se diskuse posune do
konstruktivní roviny. Předně bych chtěl říct, že Guntramovice znám asi jako
málokterý zastupitel, a to především proto, že zde mám příbuzné, a když zde
bydleli ještě rodiče otcova bratrance, bývali jsme u nich téměř každý týden
(a v lokalitě plánované kompostárny jsem na rozdíl od svých kolegů jen
letos byl dvakrát). Takže těžko asi budu činit kroky takové, které by
znehodnotily bydlení a prostředí někoho z mých blízkých... Nadto pozorně
sleduji Vaše webovky a hrůzné fotogalerie "ekologického" hospodaření pana
Štefely, je to opravdu masakr...
Ale k tématu.
Ve věci rozhodování o vybudování kompostárny bylo město postaveno před
problém, jak dále nakládat především s tunami posečené trávy, tedy nikoliv
gastroodpadu, fekálií (jak bylo prezentováno zase ve vašich materiálech) z odborem předložených variant se výstavba malé komunitní kompostárny typu
Město Albrechtice jevila jako zjevně nejekonomičtější dostupné řešení.
Pokud jde o o lokalitu, Guntramovice byly v souladu s územním plánem a
existovala reálná možnost ucházet se o dotaci a necvakat to vše z vlastních
prostředků. Do této fáze asi v pořádku a velmi si nemyslím, že byste na mém
místě jednal a hlasoval jinak. Co se týče nejkontroverznějšího bodu, ceny
pozemku, je to samozřejmě relevantní dotaz na zastupitele, kteří dříve
provedli takové změny územního plánu, jež předmětný pozemek zhodnotily. Teď
je ovšem tržní realita taková, že je k mání za 1.5 mil. Kč. Buď a nebo.
V kontextu celkových nákladů by šlo o nutné zlo, nicméně stále v rámci za
skřípění zubů nejhospodárnější z dostupných variant. Mně se taky nelíbí, že
se D11 na 10 let zastavila kvůli pozemkům, kde 1 m2 dosahuje momentální
tržní ceny přibližně milionkrát více, než za jakou byl pořízen, ale
nenadělám s tím taky nic. Pokud budeme chtít stavět kompostárnu či útulek
kdekoliv, vždy to bude v rovině "jasně, je to chvályhodné, je to potřeba,
ale u nás v žádném případě ne".
Dle mého by nyní město i na základě informací od Vás mělo problematiku
výstavbu kompostárny na čas opustit, a pokud se k ní vracet, tak s ideou
využít II.zónu PZ. Je to krajně neekonomické, z hlediska tvorby pracovních
míst krajně nevýhodné (strojaři na té samé ploše vytvoří dvacítku
pracovních míst), ale zjevně jediná nekonfliktní lokalita.

Váš kolega naznačil vystoupení některých zastupitelů, kteří se dle jeho
slov rozhodují "podle ksichtu" - asi narážel na mé minulé vystoupení, kdy
jsem se vyjádřil ve smyslu "že je téměř zřejmé, že žádná kompostárna
v Guntramovicích nikdy nebude, ale pokaždé když vystoupí pan Alčer, škodí
si své vlastní věci" - nezlobte se, ale je to tak - uvedl jste, že jste
strojař a s určitým despektem dodal, že jste společnosti užitečný zase
jiným způsobem. Mohu Vás ubezpečit, že já jsem taky strojař (ostatně, od
vidění ze Skolu se patrně známe), a kromě od rána do večera v práci a
desítek hodin přesčasů ještě na úkor rodiny zbytky volného času trávím na
radnici a v občanských sdruženích v naivní představě, že dokud můžu, udělám
nezištně (pokud nepočítám pár stovek měsíčně symbolické odměny) něco pro
město, ve kterém žiji. Je pak proto mimořádně obtížné udržet nervy na uzdě
a pokud někdo opakovaně s rukou v kapse vykřikuje (ač mnohdy oprávněně) bez
udělení slova do pléna emotivní narážky, samozřejmě to nějak působí a nějak
to ty zastupitele ovlivňuje.
Čistě tedy mezi námi - pokud ubereme na emocích (jakkoliv je chápu),
dojdeme k závěru že kompostárna v Guntramovicích je za současných okolností
nesmysl, mnohem rychleji. Jsem tomu vývoji ochoten napomoci jak jen bude
v mých silách. Už jen z toho důvodu, že o nereálnosti kompostárny
v Guntramovicích jsem přesvědčen nyní absolutně. Až budete mít někdy cestu
do Skolu, dejte mi vědět - pokud samozřejmě máte zájem, probereme i další
argumenty osobně. Resp. můžeme ve volné chvíli skočit na pivo, viz. moje
telefonní číslo dole, já tyhle oficiální maily a vyjádření nemám moc
v oblibě - jako praktik a strojař mě jistě chápete.

Přeji hezký den.

S pozdravem
Miroslav Kozelský

