Zpravodaj OS Zdravý Mníšek
Proč jsme proti MBÚ v Mníšku?
Následující informace jsme připravili v reakci na stále
agresivnější kampaň vedení města, které se snaží za
každou cenu prosadit stavbu MBÚ. Přestože město ví o
stavbě MBÚ již od roku 2010, nevyvolalo žádnou diskusi
s občany, dokud se naše sdružení nezačalo o stavbu
aktivně zajímat.

Co je sdružení Zdravý Mníšek?
Ve sdružení působí lidé, kterým není lhostejné prostředí,
ve kterém žijí. Chceme žít v moderním městě, dýchat
čistý vzduch, spolupracovat na správě věcí veřejných,
angažovat se v ekologických projektech a vůbec dělat
vše pro to, aby bylo z Mníšku lepší místo pro žití. A to
mohou být i malé drobnosti. Jsme optimisté a věříme,
že lze našich cílů dosáhnout. Přidat se k nám může
kdokoliv. Nejsme proti vedení radnice, ani proti
jednotlivým investorům, chceme však, aby se radnice
aktivně zajímala o názory občanů a zastupovala jejich
zájmy. Obhajujeme zájmy občanů v oblasti životního
prostředí, pokud kompetentní orgány a další osoby
nepostupují v souladu se zájmy občanů či v souladu se
zákony.

Kdo chce stavět MBÚ?
Firma UVR Mníšek pod Brdy, a.s., jejímž majitelem je p.
Kraft. Tentýž majitel vlastní více firem, např. nechvalně
známou firmu Purum, která dostala vůbec nejvyšší
pokutu udělenou v Česku za ekologickou havárii. Pokut
bylo více – viz. www.zdravy-mnisek.cz/kdo-je-uvr
Z toho tedy vyplývá, že MBÚ chce stavět soukromá
firma, přesto město Mníšek investuje mnoho energie a
času do obhajoby a podpory projektu – v Mníšeckém
zpravodaji, Radničních listech, dokonce i při
silvestrovském projevu. Vypadá to, jako kdyby MBÚ
stavělo samo město nebo starosta.

Bude referendum?
Zastupitelstvo na jednání dne 20.12.2012 uložilo Radě
města připravit podklady pro vyhlášení referenda o
výstavbě spalovny a MBÚ. Vše nasvědčuje tomu, že
vedení města zamýšlí na dalším zastupitelství prosadit
zrušení těchto usnesení s tím, že referendum již nebude
potřeba. Proto se snaží zpochybnit projekt „spalovny“ a
přesvědčovat, že MBÚ je super nápad. Snažíme se
dosbírat ještě 300 podpisů a pak bude radnice povinná
referendum vyhlásit. Pokud nebude pozdě. Více info:
http://www.zdravy-mnisek.cz/referendum-nebude
Je faktem, že Mníšek má mnoho ekologických zátěží a
současně mnoho prostor (nejen areál ÚVR), kde může
být kdykoliv v budoucnosti zřízen provoz obdobného
charakteru, jako je třídička a spalovna odpadů.
Referendum je tudíž výrazem toho, že občané si nepřejí
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další ekologickou zátěž a nesouhlasí s výstavbou
takovýchto zařízení kdekoliv v Mníšku pod Brdy.

Proč radnice podporuje MBÚ?
Starosta argumentuje tím, že MBÚ vyřeší problémy
s odpady v budoucnu. Když jsme se ve sdružení začali
MBÚ zabývat, tak jsme pro tohle tvrzení nenašli oporu.
Většina oslovených odborníků se starostou nesouhlasí,
protože MBÚ není konečným řešením nakládání s
odpady. Dle nařízení EU bude od roku 2017 skládkování
utlumeno. EU ale není tak hloupá, takže do té doby se
zprovozní v každém kraji velká spalovna. Středočeský
kraj takovou plánuje v Mělníku (přestavba elektrárny),
vyprodukované teplo se bude prodávat existujícím
teplovodem do Prahy. Středočeský kraj na semináři
konaném 29.1.2013 představil tuto koncepci starostům
obcí v regionu, zástupci našeho sdružení se zúčastnili
také. Starostové byli vyzváni k zapojení se do
Integrovaného systému nakládání s odpady. (ISNO).
Odpady se tedy budou vozit do Mělníka, ale Mníšek si to
udělá po svém, ten tady bude mít MBÚ a pak možná i
spalovnu. Plán Středočeského kraje s MBÚ nepočítá.
Každý si může sám vytvořit názor proč nejaktivnějším
podporovatelem a obhájcem soukromého investora je
starosta a další členové vedení města. Více info:
www.zdravy-mnisek.cz/seminar-odpady

Proč jednáme agresivně?
Někteří občané nám říkají, že by nás podporovali, ale
náš styl jim přijde příliš konfrontační. Snaha sdružení je
pouze probudit lidi z letargie a ukázat jim, že každý něco
zmůže. Každý občan má právo se ozvat, něco udělat,
zapojit se do činnosti občanských sdružení, založit
vlastní. Naštěstí doba, kdy občané museli držet pusu a
krok je dávno pryč, některým zastupitelům navzdory.
Proto i tento materiál chceme pojmout věcně bez
zbytečných emocí, ačkoliv je to někdy těžké. Práci ve
sdružení vykonáváme v našem volném čase, bez nároku
na odměny, politické ambice sdružení nemá žádné. I My
vnímáme agresivní kampaň, ale tu ze strany vedení
města, které využívá obecné prostředky k podpoře
soukromého investora. Opět je pak na každém obyvateli
města, aby zvážil fakta: kdo má opravdu důvod lhát?
Kdo se opravdu a již zoufale sám zaplétá do
prokazatelných lží? Občany označuje jako protistranu a
možná by je rád vyměnil? Proč město vyhlašovalo petici
proti Spalovně a dnes prohlašuje, že Spalovna v Mníšku
nikdy neměla být? Proč lže, že stavba MBÚ vylučuje
výstavbu spalovacího zařízení? Proč neustále uvádí
klamavá čísla? Stačí se podívat do projektů a vytvořit si
vlastní názor.

Jak pracuje Komise o MBÚ?
Začátkem roku vznikla komise o MBÚ, ve které jsou i
zástupci našeho sdružení. První jednání komise bylo
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emotivní a některá vyjádření členů komise byla
politiváníhodná.
Například
zastupitel
Vejmola
konstatoval, že MBÚ prostě občas bude smrdět, no a
co? Lidé stejně nevědí, co čuchají, v problematice se
neorientují a nemají do toho co mluvit. Více info zde:
www.zdravy-mnisek.cz/komise-mbu

Proč je tedy sdružení proti MBÚ?
O MBÚ se toho napsalo již mnoho. MBÚ je legitimní
projekt společnosti ÚVR, není však v souladu se zájmy
obyvatel Mníšku pod Brdy. Tato technologie je
v zahraničí již přežitá, v ČR
zkušební několikaletý
provoz, monitorovaný vědeckými institucemi neuspěl.
Není důvod podporovat další pokus soukromého
podnikatele o získání dotací. Žádný z obyvatel Mníšku
nemá skutečný důvod si přát, aby zde byl takovýto
provoz se všemi možnými dopady a riziky. Pokud někdo
podporuje tuto další ekologickou zátěž, pak ho k tomu
vedou
pouze
osobní
nebo
finanční
důvody.
Kompletní info zde: www.zdravy-mnisek.cz/tridicka
1. Riziko stavby spalovny. MBÚ je zařízení, které odpad
separuje a část se poté energeticky využije (=spálí).
V Mníšku se v tuto chvíli mluví pouze o první části MBÚ,
bez spalování. Jakmile tady ale bude MBÚ postavená, je
otázka času a peněz, kdy si investor prosadí dostavbu
spalovny. Říká se tomu salámová metoda. Pomalu, ale
jistě.
2. Nárůst nákladní dopravy. Starosta v mnoha
materiálech počítá nákladní auta na mnoho způsobů,
aby mu vyšla příznivá čísla. Všichni jsme už četli několik
verzí. Nicméně v dokumentaci investora z roku 2010 je
jasně uvedeno, že se jedná o nárůst 90 jízd nákladních
vozů denně (Viz Oznámení Ekologické centrum MnB
str.36). Každý se to může dočíst. A nejedná se jenom o
R4, ale o ulice Novoveská, Čisovická a Řevnická.
Smutné je, že starosta s těmito podklady pracuje v rámci
Komise o MBÚ, ale v Radničních listech občanům
předkládá jiná čísla. Asi počítá s tím, že už to nikdo
nikdy nebude počítat, až bude MBÚ v provozu. Ono je to
stejné, jako když radnice tvrdí, že max.výrobní kapacita
linky je 40000 tun ročně při nepřetržitém provozu. Ano,
v Oznámení záměru z roku 2010 je 40000 tun. Ale
v Dokumentaci pro stavební povolení je uvedena
kapacita10 tun/hodinu, tedy cca 90000 tun ročně. Proč
to dělají a kupují dražší? Také si kupujete byt, ale bydlíte
pouze
v jeho
polovině?
Projektová dokumentace je na webu www.zdravymnisek.cz
3. Ekologie. MBÚ nevoní, to je každému jasné, ostatně
to připouští i zastupitel Vejmola. Čím více odpadu bude
zůstavát v Mníšku, tím větší riziko požárů. Náklaďáky
také nevoní, práší, silnice nešetří.
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Může to vypadá alibisticky, že nechceme spalovnu a
MBÚ ve městě, ačkoliv každý z nás odpady
produkujeme a něco se s nimi dít musí. Proto jasně
říkáme – podporujeme důsledné třídění a žádáme
město, aby udělalo mnohem víc pro třídění. Jsme
smířeni se stavbou velké spalovny v každém kraji,
spalovny s moderní technologií a kvalitním zázemím, na
vhodném místě a se silnou kontrolou. Jsme proti malé
lokální spalovně, kde se v noci spálí potichu cokoliv.

KOMWAG aneb konec hrátek s MBÚ
Na základě výběrového řízení uzavřelo Město Mníšek
pod Brdy dne 11.7.2011 „Smlouvu o zajištění služeb
v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní
údržby komunikací a údržby zeleně Města Mníšek
pod Brdy“ se společností KOMWAG. Smlouva je
uzavřena na dobu 10 let. Dohodnuté ceny jsou platné
po celou dobu platnosti smlouvy a jejich změna je
možná pouze na základě změn právních předpisů. Tato
smlouva je prakticky nevypověditelná.
Co to znamená? Město Mníšek má svoje odpadové
hospodářství do roku 2021 vyřešené. Nelze měnit ani
ceny ani způsoby sběru. Město Mníšek není oprávněno
podepsat smlouvu o odpadech s jakoukoliv další
osobou. Smlouvu, kterou Rada v prosinci schválila,
nebylo možno podepsat, protože veškerý odpad odváží
KOMWAG, takže město se nemohlo zavázat, že bude
do ÚVR dodávat náš odpad! Ceny za svoz odpadů
jsou do roku 2021 fixované a je absurdní strašení
občanů, že pokud nebude MBÚ, tak budou ceny 6 x
dražší!
Debaty o řešení odpadů jsou dnes naprosto zbytečné,
komise o MBÚ nepotřebná. Město tyto otázky vyřešilo
před rokem a to až do roku 2021. Ano pojďme se o
tom bavit v roce 2020. V té době bude vše jinak,
budeme se moci přiklonit ke koncepci krajského úřadu,
pravděpodobně budou vybudovány velké krajské
spalovny a možná bude všechno ještě jinak!!!
Proč tedy dnes debaty o smyslu třídičky, spalovny, o
řešení budoucnosti odpadového hospodářství? Jsou to
jenom dodatečně vymýšlené argumenty, aby vedení
města mohlo schválit panu Kraftovi jeho
podnikatelský záměr a získat 100 milionové částky
z dotačních prostředků. Samotné město a jeho
občané, tím nezískají naprosto nic.
Proto vás prosíme, zajímejte se o dění ve městě,
zúčastňujte se zasedání zastupitelstva, přidejte se
k diskuzím webových na stránkách města, stránkách
našeho OS, sociálních sítích. Nechceme za pět let říkat:
měli jsme pravdu! To by totiž znamenalo, že v Mníšku
pod Brdy bude provozována třídička, drtička a spalovány
kdejaké …… . To NE!
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