
                                                                                  Obvodní báňský úřad pro území krajů  

                                                                                                           Jihomoravského a Zlínského 

                                                                                                           Cejl 13 

                                                                                                           601 42 Brno 

 

V Moravském Písku, 11. 7. 2017 

„NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“ Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

Petiční výbor zastupuje Hana Habartová, Sokolská 717, 696 85 Moravský Písek 

Obracíme se na Vás v souvislosti s  probíhajícím jednáním na vašem úřadu o stanovení dobývacího prostoru pro těžbu 

štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh – Moravský Písek. Snaha těžební firmy o zahájení dobývání trvá již několik let a 

k otázce těžby se již vyjádřila řada aktérů. Nyní je situace taková, že s uvedenou těžbou dlouhodobě nesouhlasí 

zastupitelstva celkem 57 měst a obcí v hodonínském regionu, včetně města Uherský Ostroh.  

Těžbu štěrkopísku v této lokalitě všechny obce odmítají především kvůli zásadním obavám ze znehodnocení zdroje 

pitné vody, jelikož zamýšlená lokalita leží pouhých 500m od vodního zdroje. Těžba se má odehrávat v části 

záplavového území řeky Moravy a zasáhla by prameniště pitné vody, kterou v současnosti využívá zhruba 140 tisíc 

místních obyvatel.  

Naše obavy o zachování dostupnosti a kvality vody podporuje fakt, že z odborného hlediska je velmi pravděpodobné, 

že případná těžba skutečně zasáhne významný zdroj pitné vody pro náš region. Posudek Jihomoravského kraje 

dokonce říká, že těžba přinese negativní dopady na místní podpovrchové vody a zejména, že rizika vzniklá po odkrytí 

hladiny podzemní vody není možné eliminovat žádnými reálně a finančně proveditelnými opatřeními. Navíc podle 

tohoto posudku dosavadní proces posouzení vlivu zamýšlené těžby na životní prostředí proběhl podle modelu, který 

neodpovídá skutečným hydrogeologickým poměrům. Přesto se Ministerstvo životního prostředí v roce 2015 se postavilo 

k těžbě pozitivně díky souhlasnému posudku EIA.  

Petiční výbor ve složení: 

Václav Tvrdý, 696 39 Lovčice 297 

Martina Bílová, 696 62 Tvarožná Lhota 223 

Mgr. Antonín Okénka, 696 75 Nová Lhota 268 

Petr Tihelka, 696 34 Uhřice 155 

Hana Habartová, Sokolská 717, 696 85 Moravský Písek 

 

My občané, kterých se rozhodnutí o těžbě přímo dotýká, Vás žádáme, aby těžba 

štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh – Moravský Písek nebyla povolena! 

Svým podpisem vyjadřujeme podporu této žádosti a připojujeme se k ní. 
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