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PETICE
proti prùzkumu téZby, a proti vlasmí téibé biidlicov!'ch plynù

Toto ptohlíèení je petlcl ve smyslu zíkona è 85/1990 Sb ' o prírru petièntm

TBXT PETICE:

w.rZiue rc"tt""t"gie hydraulického étépenl'"

Y  6 2 e n Y  P a n e  m 1 f l 1 s t r e '

obtacíme se na Vís touto cestou v Ìadè I

vèci rozkladù uplatnènych prori rozhodnutí o st

zlkonz è.62/1988 Sb, o provídèní geologick

Mtnisterswem àivotního prostiedí' odborem v

plynu a roPY

Díle Vós ààdíme, abyste se vèemi moànfmì zíkonnfmr prostÈedky.-pokus rl zabtínt

daléímu povolení jakéhokohv f^'mtu a tèÈby nekonvenèních loàisek zemního plynu a ropy'

pìi jeiichà exploataci '" t1'"zi"attJtil"-f-tge hyd'aulitkého Ètépení' na území Òeské republiky'



Nejen tento zpúsob tèiby, ale i samotnli geologrckli pdzkum, kter"li zahmuje prùzkumné
vrty a testovóîí pomocí hydtaulického étèpení, le tieba povaàovat za absolutní riziko, kreté mùie
v dotèeném území devastovat pÌírodu a ktalinu, lakoà i piímo ohrozir kvalitu Zivotního ptostiedí,
zejména pak zdtoje prtné vody, pÈiòemà v koneèném dùsledku nelze rrylouèir i poÈkození zdrar'í
obyvatel, a to nejen w souèasn1ich, ale i v budoucích generacích. Piíèinou rèchto jer'ù je ton)
pouàití chemrcklích lótek pouàívanych v procesu hydraulického òtèpení, a rizika zneèiÈtèní
z tohoto uàiú trychàze1icí, a díle téí. úmk chemickfch lótek, které se z hominového prosdedí
uvoiòují pir hydraulickém ètèpení a mohou rùzn1ími cestami kontaminovat pitnou wodu.

Tyto negarivní prùvodní jer'1' prùzkumnlich pra,cí a tèLby lsou doklador'íny zvèiejnèn'fmi
mfomacemi z mnoha oblastí tèàby v USA a l{anadè. Znami lzika pak vedla politickou
reprezenraci nèliter'rich zemí k úplnému zíkazu té2by i prúzkumu, napi. ve Francir a Bulharsku.

Touto petìci chceme r.1';ódÌit nizor, 2e piípadnfm povolením prùzkumu (a nósledné
tèàby) bfidLcoaich plynú v pruzkumném území ,Jrutnovsko" ir:e smyslu rozhodnutí MZP),
dojde k zísahu do jednoho ze zàHadních lidsk'fch prív, a to do priva na pfizruvé àivorní
prostiedí, které je zaloÈeno Listinou zókladních prów a svobod (òl 35 odsr 1), nebot'míme za ro,
toto naÈe prívo, ve spojení s veiejnfmr z6.yny ochrany Éivotního prostÈedí, ochrany wod a owzduÈí
(s dùrazem na ochranu zdrolú pitné'i'ody, ochranu vod povrchovjch, a ochranu krajinného rizu),
chrinènfmi platnou legislatiwou CR pier.l'Àuji w tomto piípadè vitazr'é nad, zójmem r.yhledat,

prozkoumat a pÌípadnè r.yuàívat nekonvenèní loàiska ropy a plynu v Ceské repubLice. V prípadé

pruzkumného území ,,Trutnovsko" (ve smyslu rozhodnuti XIZVS 1e tento nóÀ nízor umocnèn

dotèením tèchto chtínèních území a oblastí: lGkonoèskj nórodní park, vèetné jeho ochranného

pósma; Chtónènó kralinnó oblast Broumovsko, vèetnè iady maloploÈnfch chtínèn1ich území -

pi'írodních tezewaci a pÌírodních pamitek; a koneènè téà Chrónénó oblast pìirozené akumulace
vod Polickí kiídoví pínev, a mnoha daliích r,fznamnfch zdrojù pitné wody i zdrojù mrnerílních
voduHronovaaNíchoda.

V úctè

B c .  J i Ì í  S k r - r p

osoba opróvnènó k jednónl jménem petióního úboru

Petiòní wjbor:
lQrel Reichrr. Boianov i. p 86. Bo2anov. PSC 5+c) 74
Mgr Jan Balcar, Ph D , Libiatov è p. 152, Libiatov PSÒ 542 3ó
Kam Slezík, Cihlàiskí ò p 159, Broumov, PSC 550 01
lng.Jù Krr ióka,  Machov c.  p  l l l ,  Machov,  PSa 54 ' l  03
Milan B"randels, Teplice nad N{etují i p 25, Teplice nad Meru;í. ?SC 549 57
Bc Jiii Skop. Soukenrcka i. p. 180. 519 54 Police nad Meruii
Ing. Marcela Zoui,elko'rà. Malí l(olonie i. p. V/ 15. Broumov. PSC 550 01
Ing Flana Hernzelovó, Bezdèkov nad N{etují è. p 111, Bezdèkov nad Metuji, PSe 54c) 64

Petiòní qibor zastupuie:
Bc Jiií Skop, Soukeruckí è p 180, 549 54 Police nad Metulí

Podepsané petiòní atchy ie moÈné doruèit do termínu 29. únotz 2012 na adresu:
mésto Police nad Metuií, Masarykovo nóm. 98, Police nad Metuií,549 54


