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Hala stojí. Vztahy jsou poničené
Nad budoucností sporné novostavby galvanovny firmy M-Kovo
v Rantířově je stále nejasno. Verdikt vysloví
za měsíc jihlavský stavební úřad.
Tomáš Blažek
redaktor MF DNES
RANTÍŘOV Ať už načerno zbudovanou stavbu galvanovny povolí,
nebo ji nařídí stavební úřad odstranit, nebude to mít zřejmě vliv na poničené vztahy rantířovských lidí,
podnikatelů a úřadů.
„Za mého působení zde ještě kolem žádné stavby nevznikla tak vyhrocená atmosféra napadání a obviňování,“ přiznává vedoucí jihlavského stavební úřadu Michal Jarco.
Lepší to zřejmě ani nebude. Oba
hlavní kohouti na rantířovském
dvoře – jednatel firmy M-Kovo Tomáš Mičke a starosta obce Tomáš
Novotný – shodně odmítají, že by
udělali ve věci nové investice Mičkeho firmy nějakou chybu.

Podle Mičkeho starosta Novotný
firmu M-Kovo záměrně poškozuje
tím, že místní obyvatele přesvědčuje o škodlivosti galvanovny.
„Firmy M-Kovo jsme si vážili a vážíme, ale podle mne chemický průmysl do středu obce nepatří,“ odmítá podnikatelovo obvinění Novotný.
„Ovšem od loňského srpna upozorňujeme na černou stavbu, je
nám vytýkáno, že předjímáme
něco, co není, a dnes hala stojí. Co
pak lidem z Rantířova máme říct?“
ptá se starosta s tím, že současný
stav snížil důvěru občanů v rozhodování a pravomoce úřadů.
Stavební úřad firmě M-Kovo za nepovolenou stavební činnost při budování galvanovny opakovaně vyměřil pokuty. Ty v tomto případě
mohou být až ve výši půl milionu
korun.

„Firma od obce chtěla ke galvanovně vyjádření a my řekli, že nejsme schopni ho za obec dát – navrhli
jsme proto panu Mičkemu, ať obyvatele přesvědčí na veřejném shromáždění. Pak jsme bohužel udělali
chybu: Když za mnou loni přišli
lidi, že chtějí referendum, já je přesvědčil, že uspořádat referendum
by nebylo účelné vynaložení peněz, že snad najdeme řešení i bez
referenda. Dnes toho lituji, protože
bychom měli v ruce papír s jasným
vyjádřením, co lidi v Rantířově
chtějí a nechtějí,“ lituje zpětně Novotný.

Co s ní? O tom, jak se k černé stavbě v Rantířově postavit, bude rozhodovat jihlavský stavební úřad. Foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Starosta lituje, že nenechal
vypsat referendum
Proč společnost začala stavět i s rizikem vysoké pokuty? Vysvětlení ze
strany firmy lze zjednodušeně tlumočit takto: Protože obec Rantířov
prý protahovala projednání stavby,
rozhodla se firma mezitím již dodanou novou technologii zastřešit –

a dokončení zastřešení oznámit stavebnímu úřadu jako „opláštění
technologie neutralizační stanice“.
Stavební úřad stavební práce nařídil zastavit. V té době už ale firma
měla hrubou stavbu hotovou.
„Na střešní konstrukci jsme dali
provizorní plachtu, aby do technologie nezatékalo,“ napsal Mičke ve

svém písemném prohlášení pro MF
DNES.
„Tento stavebník dostal pokuty,
ale i přesto mu stálo za to stavět,“
podotkl Jarco.
Starosta Novotný nyní podle
svých slov lituje, že se loni postavil
proti tomu, aby obec k záměru
uspořádala referendum.

Provoz nebude mít dle posudku
na životní prostředí vliv
Mičke namítá, že už na začátku projednávání záměru – při takzvaném
zjišťovacím řízení EIA – obec Rantířov nepodala ke galvanovně připomínky.
„Ostře nesouhlasím, že obec něco
zameškala. My jsme se v případě
zjišťovacího řízení EIA jako zastupitelstvo dohodli, že je to tak rozsáhlý a odborný dokument, že ho necháme na posouzení nadřízeným
úřadům a odborným orgánům,“ reagoval starosta Novotný.
Podobný výklad podává Jana Vit-

Pomohli
už desítkám
týraných koní

Špatně
skladovaná
siláž bude stát
firmu 160 tisíc

Koňská záchytná stanice v Kochánově na Havlíčkobrodsku pomohla za šest let své existence
padesátce zanedbaných nebo týraných koní. „Téměř pro všechny se podařilo najít nový domov, na umístění teď čekají dva
valaši,“ zmínila Zuzana Kazdová
ze spolku Na volno, který stanici
provozuje. K založení stanice přivedly chovatele koní smutné případy, s nimiž se sami setkali.
„Není to jen fyzické týrání, ale
i psychické. Měli jsme dva koně
vytažené z tmavého chléva, kde
byli dva roky na řetězu,“ uvedla
Kazdová příklad. Lehký život neměli ani valaši, jimž právě stanice hledá nové chovatele. Čtyřiadvacetiletý Dolan sloužil k tahu.
„Dostal se k nám na dožití
od staršího pana majitele, který
už sám uznal, že to nezvládá,“
uvedla Kazdová. O deset let
mladší valach Luis vystřídal
za poslední rok šest majitelů,
což ho psychicky poznamenalo.
Má za sebou i špatné zacházení
a nehody s jezdci. (ČTK, red)
Foto: Luboš Pavlíček, ČTK

VELKÁ BÍTEŠ Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP)
dali pokutu 160 tisíc korun firmě
B-BIO ve Velké Bíteši za špatné skladování siláže. Firma k tomu podle
inspekce používala nezkolaudovaný žlab a zemní jímku bez izolace.
„Silážní šťávy, byť biologicky odbouratelné, patří mezi závadné látky. Je nutné s nimi nakládat tak,
aby nedocházelo k ohrožování kvality povrchových a podzemních
vod,“ uvedl Jan Panský, ředitel
havlíčkobrodského inspektorátu
ČIŽP. Silážní žlab s vyhloubenou
zemní jímkou bez jakékoliv izolace
je podle něj naprosto nevhodným
zařízením.
Že jsou sklad a jímka bez izolace
používány pro skladování siláže a jímání silážních šťáv, zjistili inspektoři při kontrole v areálu společnosti
ve Velké Bíteši loni v únoru. Firma
podle nich porušila vodní zákon.
Společnost se proti pokutě odvolala. Ministerstvo životního prostředí podle tiskové zprávy její odvolání zamítlo a sankci potvrdilo v plné
výši. (ČTK)

Přibyslav bude na své pejskaře jako pes
PŘIBYSLAV Volně pobíhající psi
po dlouhou dobu rozčilovali obyvatele Přibyslavi. A to tak vytrvale
a soustředěně, až pohár trpělivosti
přetekl. Radnice chce nyní kvůli porušení veterinárních zákonů trestně stíhat majitele, jimž pes opakovaně uteče.
„Případy volně pobíhajících psů
budeme řešit velice razantně,“ zdůraznil přibyslavský starosta Martin
Kamarád (ODS). Jak vysvětlil, volně
pobíhající zvířata bude město odchytávat a každé pečlivě zdokumentuje.
Pokud se podaří dohledat majitele, psa mu s náležitým výchovným

nerová z hnutí Bezjaderná Vysočina, které se do věci vložilo na podnět místních obyvatel.
„Místní lidé ani obec neargumentovali důrazně ve fázi, kdy to mohlo projednávání ovlivnit. Až pozdě
jim došly důsledky, ale to je dnes
zpětně těžko hodnotit. V Rantířově
jsou nyní kvůli galvanovně vypjaté
vztahy, na zastupitelích toho tam
leží hodně a než se zorientují
v nové situaci, stane se něco, s čím
původně nepočítali,“ řekla Vitnerová.
Závěrem zjišťovacího řízení bylo,
že galvanovna nebude mít negativní vlivy na životní prostředí, a proto ji není nutné posuzovat v řízení
EIA.
Bezjaderná Vysočina nicméně dodatečně podala podnět na ministerstvo životního prostředí, aby byl
tento verdikt přehodnocen.
„Investice je významným rozšířením výroby, kde se uvažuje
o třísměnném či nepřetržitém provozu. Taková investice měla být posouzena v procesu EIA, výroba se
nachází u obytných částí a v klidové zóně,“ řekla Vitnerová.
Ministerstvo odpovědělo, že k pochybení nedošlo. Stavební úřad rozhodne asi za měsíc.

pohovorem vrátí. „Jakmile se ale
bude toulání volně pobíhajících
psů opakovat, předáme to jako provinění proti veterinárním zákonům
policii,“ prohlásil Kamarád.
Přísný postup se radnice rozhodla uplatňovat poté, co zastupitelstvem neprošla vyhláška regulující
volný pohyb psů po městě a jeho
místních částech. Byť nad její podobou strávili zastupitelé několik měsíců, nenašla se mezi nimi ve finále
většina, která by pro ni zvedla
ruku.
Impulzem ke snaze omezit pobíhání psů po městě byly události
z poloviny loňského roku. Volně po-

bíhající psi několikrát ohrozili obyvatele města. Mezi lidmi se v Přibyslavi rozproudila vzrušená debata, jak na tyto události reagovat a zamezit jim.
„Přijali jsme usnesení, že se začneme zabývat vytvořením vyhlášky,
která by volný pohyb psů v Přibyslavi a našich obcích omezila,“ začíná
popisovat humbuk, který ale nakonec vyšel zcela naprázdno, přibyslavský místostarosta Michael
Omes (KDU-ČSL).
Vedení města jakousi interní anketou oslovilo všechny zastupitele,
jak by si oni sami vyhlášku představovali. A zjistilo, že co zastupitel, to

jiný názor. A že je i mnoho těch, kteří nemají názor žádný. Ti neodpověděli vůbec. „Někdo chtěl povolit pohyb psa pouze na vodítku v celém
městě, jiní s žádnými omezeními
a vyhláškami nesouhlasili,“ podotkl Omes.
Nakonec se sešlo pět návrhů. Největší podporu získal ten, jenž zakazoval volný pohyb psů v městské
památkové zóně a v centrech místních částí. Jenže když se lámal chleba, zvedla pro něj ruku jen třetina
zastupitelů.
„Zákaz nebyl vymahatelný. Nedokázali bychom to kontrolovat bez
městské policie nebo kamerového

systému,“ podotkl Omes. On sám,
stejně jako starosta Martin Kamarád, žádným velkým příznivcem vyhlášky nebyl.
„Je to všechno o lidech, většina
dodržuje i nepsaná pravidla. Ale
vždy se objeví někdo, kdo je poruší. Ať už s vyhláškou, nebo bez vyhlášky,“ konstatoval Kamarád.
Problematiku volně pobíhajících
psů bude radnice i nadále sledovat
a hledat uspokojivé řešení. Na území města přidá koše a pytlíky na psí
exkrementy. A než najde jiný způsob, jak postupovat, chce být na neposlušné páníčky jako pes.
— Martin Vokáč

Nové Město na Moravě

Pusťte si poezii
z jukeboxu
V Novém Městě na Moravě připravuje radnice osazení takzvaného
poeziomatu, díky němuž si lidé budou moci poslechnout básně i od
autorů z regionu. Poeziomaty neboli jukeboxy na poezii už byly umístěny v Praze, Mariánských Lázních
a v Olomouci. Nové Město na Moravě teď vybírá místo, zvažuje Komenského náměstí nebo Masarykovu ulici. Na výběru básní by se
měla podílet i veřejnost. „Jednotlivá díla bychom mohli vybrat v anketě,“ uvedl starosta města Michal
Šmarda. (ČTK, red)

