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DĚKUJEME ZA ÚČAST
V REFERENDU

hájit zájmy těchto občanů a učinilo následující
kroky.

K referendu přišlo 31,4 % voličů. Všichni
víme, že nepřekročením hranice 35 % účasti,
je referendum neplatné. Co ale dalšího nám
referendum ukázalo?

AKTUÁLNÍ KROKY NAŠEHO
SDRUŽENÍ
Sdružení Zdravý Mníšek podalo v řádném
termínu odvolání ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, a to z těchto důvodů:

86 % z 1073 občanů, kteří přišli
k referendu, řeklo NE mechanicko-biologické úpravně odpadů (MBÚ)

Stavební povolení je nezákonné, protože
bylo vydáno bez řádného územního
rozhodnutí.

1073 lidí představuje více než čtvrtinu
občanů Mníšku pod Brdy

Řízení má řadu procesních vad – opomenutí okolních obcí, nebyla vypořádána
většina rozsáhlých námitek našeho sdružení i jiných účastníků stavebního řízení.
Jedná se o závažné nejasnosti s dopady
na podzemní vody a nejasnosti v oblasti
nakládání s nebezpečnými odpady, které
jsou běžnou součástí komunálního
odpadu.

97 % voličů bylo PROTI spalovně

Uspořádání referenda bylo suverénním
rozhodnutím vedení města, které ho vyhlásilo
na základě iniciativy Zdravého Mníšku. Naše
sdružení ale již nemohlo ovlivnit znění otázek,
dobu a způsob jeho konání. Zastupitelstvo
odkladem svého rozhodnutí rozhodlo o tom,
že referendum nebude spojeno s prezidentskou
volbou. V takovém případě by totiž referendum
nestálo město 72 000 Kč, jednalo by se pouze
o náklad na tisk lístků a obálky.

Rozhodoval podjatý stavební úřad. Naše
odvolání se v tomto bodu opírá o právní
názor rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu sp. zn. 1 As 89/2010.

Je patrné, že dovoz odpadů a jejich následné
zpracování v Mníšku si nepřeje mnoho lidí,
proto se sdružení Zdravý Mníšek rozhodlo dále

V další fázi řízení bude naše sdružení
požadovat, aby byl stavební záměr řádným
a zákonným způsobem projednán v územním
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řízení a důkladně posouzeny jeho dopady na
životní prostředí a život obyvatel Mníšku pod
Brdy a okolních obcí.

že jedna frakce se bude spalovat, druhá frakce
skládkovat.

V Mníšeckém zpravodaji č. 220 došlo patrně k tiskové chybě – zde je správná verze:

UVR Mníšek pod Brdy - současnost

HNUTÍ DUHA NEPODPORUJE
MBÚ V MNÍŠKU POD BRDY

MBÚ ODPAD NETŘÍDÍ ANEB CO
SE BUDE V AREÁLU UVR/PURUM
DÍT

Hnutí DUHA vydalo na základě našeho
upozornění na zneužívání jejího jména při
propagaci realizace MBÚ v Mníšku pod Brdy
dne 17. května 2013 tiskovou zprávu. Z této
zprávy jasně vyplynulo, že hnutí DUHA nemělo
možnost prostudovat konkrétní projekt MBÚ
v Mníšku pod Brdy, a proto mu dle slov odpadového experta Iva Kropáčka, nevyjadřuje svoji
podporu. Celá tisková zpráva je k zhlédnutí na
webových stránkách www.zdravy-mnisek.cz.

S technologií MBÚ nejsou v ČR zatím žádné
zkušenosti. Je založena na rozdělení komunálního a jiného odpadu na 2 frakce:
První frakce by měla sloužit jako kalorický
zdroj a měla by být likvidována ve speciálních
zařízeních, jako jsou např. cementárenské
pece. To je ovšem problém, jelikož záruka setrvalé a konzistentní kvality a složení frakce není
odvislá od použité technologie v MBÚ, ale od
složení komunálního odpadu. V cementárnách
o tento produkt zájem není. UVR poukazuje
na smlouvu s cementárnou Čížkovice, která je
uzavřená pouze do roku 2014. V této smlouvě
jsou navíc stanovena kvalitativní kritéria,
při jejichž nesplnění tato frakce odebírána a
spalována nebude.

UVR Mníšek pod Brdy po stavbě MBÚ – odpadková velmoc středních Čech = 40 tis. tun

CO JE ZDRAVÝ MNÍŠEK ANEB
NAŠE REAKCE NA ANONYMNÍ
LETÁK
Také jste dostali v polovině července anonymní
leták, který zpochybňuje práva občanů na
referendum a útočí na Zdravý Mníšek? Rádi
bychom Vám představili, kdo jsme a co děláme:

Druhá frakce, podsítná, bude upravována
hydrotermickou stabilizací, při které bude
docházet k uvolňování těkavých látek, poté
bude tento takto upravený materiál dopraven
do aeračních boxů k aerobnímu dotlení. Stále
je v záměru tuto dotlenou frakci stabilizovat
a dosušit, aby se stala spalitelnou.

„vysoce
Podsítná frakce je poměrně
toxický materiál
“
.

Kde se bude spalovat, není jasné. Pravděpodobně se bude odvážet na skládky. Podsítná frakce
je poměrně vysoce toxický materiál.
Jak je patrné, z přivezeného komunálního
odpadu se prakticky nic nevybírá, výjimkou je
železo a velké kusy, které by se špatně drtily
- trámy, matrace atd. Zjednodušeně se dá říci,
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1.

Zdravý Mníšek není žádné uzavřené
společenství. Pokud máte zájem, můžete
se stát jeho členy nebo s námi můžete
spolupracovat. Vaším záměrem by mělo
být zlepšení „zdraví“ našeho města.

2.

Zdravý Mníšek byl založen jako občanské
sdružení, jehož cílem je napomáhat
tomu, aby se Mníšek rozvíjel po všech
stránkách jako zdravé město. Jako město,
se zdravým životním prostředím. Jako
město se zdravými a sebevědomými občany, kteří se zajímají o dění v obci a jsou
ochotni se angažovat v prosazování věcí,
které považuji za správné a prospěšné.
Jako město se zdravým vedením, které
s občany komunikuje jako s rovnoprávnými partnery a vždy hájí jejich zájmy.

UVR Mníšek pod Brdy po stavbě MBÚ – odpadková velmoc středních Čech = 80 tis.tun
při využití plné kapacity linky MBÚ (Proč by se jinak kupovala linka s dvojnásobnou kapacitou?)
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3.

4.

Financování našeho sdružení je zcela
transparentní. Všechny bezhotovostní
platby lze vidět na účtu a celkové příjmy
a výdaje pak v souladu se zákonem zveřejňujeme na našich webových stránkách
v účetní závěrce.

zřízení a inanční zvýhodnění dobrovolných
sběrných míst pro danou ulici či lokalitu.
V neposlední řadě chceme, aby se i naše město
připojilo k ucelené koncepci Středočeského
kraje, který plánuje jednu centrální spalovnu
v Mělníku.

Práci pro sdružení vykonáváme zdarma
ve svém volném čase. Jsme skupinou
IT specialistů, studentů, právníků,
matek na mateřské dovolené, techniků,
živnostníků a dalších. Spojuje nás zájem
o zachování krásného prostředí v našem

Máte zájem o více informací?
Chcete podpořit naše sdružení
nebo s námi spolupracovat?

městečku.

Veškeré podklady (projekt, dokumentaci, záznamy z jednání, smlouvy, tiskové zprávy aj.), které
máme k dispozici, Vám poskytujeme na adrese
www.zdravy-mnisek.cz nebo můžete přímo
kontaktovat Ing. Janu Herotovou:
herotova@zdravy-mnisek.cz

NAŠE VIZE ANEB JAKÉ ŘEŠENÍ
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
NAVRHUJEME
Naše vize, jak v budoucnosti nakládat
s komunálními odpady, je jasná. V první řadě
chceme motivovat občany, aby už při samotném
nákupu snižovali množství odpadu. Nejlepší
odpad je totiž ten, který nevznikne. V tomto
směru plánujeme zorganizovat osvětové
a informační akce.

Zdravý Mníšek najdete i na Facebooku!
www.facebook.com/ZdravyMnisek

Dále chceme výrazně zvýšit podíl vytříděného
odpadu přímo v domácnostech, a tím snížit
množství komunálního odpadu. O tom, že
prostor je velký, se lze přesvědčit v soutěži
Středočeského kraje s názvem „My třídíme
nejlépe “. Mníšek pod Brdy se v prvním čtvrtletí
letošního roku umístil na 68. místě z 82 obcí
v kategorii 2000 – 10 000 obyvatel. Motivovat
domácnosti k třídění chceme například
sběrnými kontejnery na bioodpad (celoročně
a zdarma), podporovat umístění vlastních
kompostérů u bytových domů a kompostování
v bytech pomocí vermikompostérů.
Cesta k efektivitě je rovněž v systému sběru.
Zajíždění kuka vozů k jednotlivým rodinným
domům s sebou nese příliš vysoké náklady na
pohonné hmoty, lidskou sílu i čas. Řešením je
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