PETICE
dle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

STOP HF a nepovolení průzkumu ropy a plynu Hradecko Pardubicko
zaměřená v ČR proti průzkumu i těžbě nekonvenčních zdrojů ropy a plynu metodou
hydraulického štěpení (HF) a nepovolení PÚ Hradecko – Pardubicko na vyhledávání ropy a plynu
My, nížepodepsaní občané obcí dotčených plánovanými průzkumnými vrty a následnou těžbou, zásadně NESOUHLASÍME s průzkumem ani těžbou břidlicového
plynu či jiných ropných látek na Královéhradecku, Pardubicku (PÚ Hradecko – Pardubicko) a připojujeme se tak i k petici Koalice STOP HF ČR (kterou jen
upřesňujeme) předanou do parlamentu ČR a dalším institucím v září 2012, která nadále pokračuje.
Jsme přesvědčeni, že průzkum a následné dobývání látek z horninového prostředí HF metodou na celém území ČR nevyhnutelně povede k nezvratnému zhoršení
našeho životního prostředí. Je zcela zřejmé, že podle našeho právního pořádku nelze nadřadit zájem soukromý (zkoumat a těžit plyn či jiné suroviny) zájmu
veřejnému, což je zachování zdravého životního prostředí, zejména pitných vod v ČR.
Proto se obracíme na všechny níže vyjmenované instituce, aby:
1. urychleně podnikly kroky vedoucí k jasné legislativní ochraně životního prostředí a zejména vod v ČR, tedy k celoplošnému zákazu průzkumu i těžby
nekonvenčních zdrojů ropy a plynu metodou hydraulického štěpení (HF)
2. nepovolily stanovení PÚ Hradecko – Pardubicko na vyhledávání ropy a plynu (kde, i když žadatel uvádí, že nebude používat HF ke štěpení břidlic, technický
popis metod v žádosti to nevylučuje) či toto nepovolení podpořily.
Adresováno:
•
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01
•
Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1, PSČ 118 26
•
Senát parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, PSČ 118 01
•
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, PSČ 110 00
Petiční výbor dle § 5 petičního zákona ve složení:
•
Ing. Jiří Horák – starosta obce Vysoká nad Labem, Vysoká nad Labem 52, 503 31
•
Miroslav Dašek – starosta obce Borek, Borek 65, 534 01
•
Josef Petrenec – starosta obce Dříteč, Dříteč 144, 53305
•
Zdeňka Morchová – starostka obce Ráby, Ráby 135, 53 352
•
Jiří Malík, Horní 3, 549 57 Teplice nad Metují
Petiční výbor je zastoupený osobou oprávněnou jednat jménem výboru dle § 5 petičního zákona: Jiří Malík, Horní 3, 549 57 Teplice nad Metují
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Vyplněné petiční archy zašlete nebo doručte osobně na adresu: obecní úřad Vysoká nad Labem, Vysoká nad Labem 22, 503 31
Petiční archy ke stažení jsou k dispozici na : http://www.vysoka-nad-labem.cz/ nebo na http://stophf.cz/. Děkujeme!

