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Nejen tento zpúsob tèiby, ale i samotnli geologrcklipdzkum, kter"lizahmuje prùzkumné
vrty a testovóîí pomocí hydtaulického étèpení,le tieba povaàovatza absolutníriziko, kreté mùie
v dotèenémúzemí devastovatpÌírodu a ktalinu, lakoà i piímo ohrozir kvalitu Zivotního ptostiedí,
zejménapak zdtoje prtné vody, pÈiòemàv koneènémdùsledku nelze rrylouèiri poÈkozenízdrar'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 hydraulickémètèpenía mohou rùzn1ímicestamikontaminovat pitnou wodu.
Tyto negarivníprùvodní jer'1'prùzkumnlich pra,cía tèLbylsou doklador'íny zvèiejnèn'fmi
mfomacemi z mnoha oblastí tèàby v USA a l{anadè. Znami lzika pak vedla politickou
reprezenracinèliter'richzemí k úplnému zíkazu té2byi prúzkumu,napi. ve Francira 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,kteréje zaloÈenoListinou zókladníchprówa svobod(òl 35 odsr 1), nebot'míme za ro,
toto naÈeprívo, ve spojenís veiejnfmr z6.ynyochranyÉivotníhoprostÈedí,ochranywod a owzduÈí
(s dùrazemna ochranu zdrolú pitné'i'ody, ochranuvod povrchovjch, a ochranu krajinného rizu),
chrinènfmi platnou legislatiwouCR pier.l'Àujiw tomto piípadè vitazr'é nad,zójmem r.yhledat,
prozkoumat a pÌípadnè r.yuàívatnekonvenèníloàiska ropy a plynu v Ceské repubLice.V prípadé
pruzkumnéhoúzemí ,,Trutnovsko" (ve smyslurozhodnuti XIZVS1e tento nóÀnízor 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 koneènètéà Chrónénó oblast pìirozené akumulace
vod Polickí kiídoví pínev, a mnoha daliích r,fznamnfch zdrojù pitné wody i zdrojù mrnerílních
voduHronovaaNíchoda.
V úctè
Bc. JiÌí Skr-rp
osoba opróvnènók jednónl jménem petióního úboru
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Mgr JanBalcar,Ph D , Libiatov è p. 152,Libiatov PSÒ5423ó
Kam Slezík,Cihlàiskíò p 159,Broumov,PSC55001
l n g . J ù K r r i ó k aM, a c h o vc .p l l l , M a c h o vP, S a5 4 ' l0 3
MilanB"randels,
TeplicenadN{etujíi p 25,TeplicenadMeru;í.?SC 54957
Bc Jiii Skop.Soukenrcka
i. p. 180.51954 PolicenadMeruii
Ing. MarcelaZoui,elko'rà.
Malí l(olonie i. p. V/ 15.Broumov.PSC55001
Ing FlanaHernzelovó,
BezdèkovnadN{etujíè. p 111,BezdèkovnadMetuji,PSe 54c)64
Petiòní qibor zastupuie:
Bc Jiií Skop,Soukeruckíè p 180,54954 PolicenadMetulí

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

