
PETICE občanů nesouhlasících s znovuobnovením těžby kamene a výstavby
třídící linky a drtičky kamene.

Z dlouhodobé zkušenosti s tímto lomem v minulosti, kdy prováděl těžbu a drcení
kamene, měla jeho činnost silně devastující charakter jak na zdraví a životy občanů,
zvěře, tak i na devastaci majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí. Jednalo se
například o popraskání rodinných domků a příslušných nemovitostí, včetně záboru
jejich majetku bez souhlasu majitele. Dále se jednalo o prach, hluk, otřesy, rušení
životního stylu obyvatel a omezování jejich občanských práv – např. zákaz používání
telekomunikačních přístrojů. Současná firma, která usiluje o obnovení lomu je
nástupnická té dřívější, pouze se změnila na s.s. Nedůvěra nás občanů je stejná
jako k té minulé. Opět nemá zájem jednat přímo s občany a vlastníky dotčených
nemovitostí dle stavebního zákon, ale řeší to jako v minulosti „vyvěšením na úřední
desce“, s arogancí přehlížení občana, tak, jak to dělala za doby komunismu.
Občasné nejsou veřejně, ani jednotlivě, věcně seznámeni se stavebními plány,
celkově s  charakterem těžby, dopadem na zdraví občanů, poškozování jejich
majetku, přírody, ovzduší atd., včetně náhrad vzniklých škod.

Firma přehlíží občana jako účastníka řízení, který zde trvale bydlí a je jako takový
v právu rozhodovat, co se v jeho okolí bude dít. Zvláště bude-li mu to zhoršovat a
narušovat životní prostředí.

Žádáme tímto představitele města Skutče zastoupené panem starostou, aby se
svým přispěním postarali o naplnění smyslu této „petice občanů“ v plném rozsahu.

Těžební lokalita se nachází na území města Skuteč v k.ú. Hněvětice a Zhoř. Na
území obce Předhradí by se nacházela pouze výstavba drtírny a třídírny kamene –
vycházíme z článku otištěného v Novinách Chrudimska. V této lokalitě se nachází jak
památková zóna, tak i zóna přírodní ochrany, což by bylo v přímém rozporu, proč se
zde toto v minulosti vybudovalo. Lokalitu tvoří oblast k rekreaci občanů, kteří si zde
zakoupili nemovitosti. Účastníci této petice se skládají z řad občanů Skutče a okolí,
obyvatel Hněvětic a Zhoře, vlastníků domů a pozemků v dané lokalitě a občanů
sympatizujících s touto peticí.

Zároveň byl vytvořen tříčlenný petiční výbor s jeho zástupcem panem Josefem
Cachem, kontaktní adresa: Otradov 14, 539 43, p. Krouna, tel.: 723 529 301



Podpisový arch 
k "Petici občanů" nesouhlasících s znovuobnovením těžby kamene a výstavby třídící
linky a drtičky kamene.

Oprávněný zástupce petičního výboru: Josef Cach, Skuteč - Hněvětice 43, 53973.

Jméno a příjmení Poštovní adresa Podpis


