Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec

v Dubenci 23. 5. 2012

Vážení občané obce Dubenec,
Zcela náhodně jsme v těchto dnech zaregistrovali otevřený dopis občanského
sdružení Dubeňák, z něhož mj. vyplývá, že je adresováno i nám. Vzhledem k tomu,
že v tomto otevřeném dopisu je řada nepravdivých údajů, musíme na něj reagovat,
abychom tak prozatím smírnou cestou předešli jak neoprávněnému poškozování
našeho dobrého jména na veřejnosti, tak rovněž i šíření nepravdivých zpráv mezi
občany.
Dovolte nám, abychom reagovali k jednotlivým bodům:
1. Naše společnost připravuje investiční záměr výstavby Bioplynové stanice
v Dubenci. A to z pozice investora, budoucího vlastníka a provozovatele.
2. Komunikace formou otevřeného dopisu se zpravidla využívá, pokud
z nějakého důvodu jsou běžné formy komunikace narušeny a pisatel je při tom
poškozen ve svých právech (např. pokud komunikace nefunguje, neplní se
dohody, apod.). Občanské sdružení Dubeňák s námi nikdy nejednalo, my
jsme nikdy nejednali s ním. Dokonce na něj nemáme žádné kontaktní údaje.
Nevíme tedy o jaký zdroj informací se občanské sdružení Dubeňák opírá?
Pokud jsme v minulosti jednali s obcí, tak to bylo prostřednictvím Obecního
úřadu Dubenec, z titulu orgánu samosprávy nebo státní správy.
3. Občanské sdružení se odvolává na naše nekorektní jednání. Důvody, které
uvádí, jsou však zcela irelevantní. My jsme privátní obchodní společnost a
otázka výběru dodavatele je naší interní záležitostí. Na záměr výstavby
bioplynové stanice byl vypracován projekt, který je momentálně v procesu
schvalování dotčených orgánů státní správy podle platných zákonů.
V průběhu tohoto řízení dochází k dílčím změnám projektu tak, aby splňoval
ustanovení platné legislativy tohoto státu. To je běžný a normální proces.
Občanům jsme doposud dali rámcové informace prostřednictvím ředitele
Karsit Agro a.s. p.Staňka, ale bohužel od té doby nás již nikdo nekontaktoval.
Samozřejmě, že veřejnost má právo se k záměru vyslovit a mrzí nás, že zájem
občanů obce Dubenec není směřován do kanceláře Karsit Agro a.s., která je
součástí skupiny Karsit a kde jsou vysokoškolsky a profesionálně vzdělaní
lidé, např. i biolog, kteří vše mohou vysvětlit a podat i detailní informace. Je to
škoda a je to k neprospěchu všech.
4. Pokud se týká exkurze. Začátkem března nebyl ještě vybrán dodavatel
bioplynové stanice. Probíhala jednání s více dodavateli a výběrová řízení.
Německá firma, jejíž bioplynovou stanici bylo původně uvažováno navštívit
v SRN, však nakonec nebyla vybrána. Proto byla navrhována bioplynová
stanice nikoliv ve Vyškově, ale ve Švábenicích na Vyškovsku, kterou postavil
námi vybraný generální dodavatel, rakouská firma ENSERV Bohemia,
s.r.o.,(majitelem firmy je nadnárodní koncern). Tato bioplynová stanice nemá
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negativní vlivy na životní prostředí obce. Je postavena na západním okraji
obce a je již součástí zastavěného území. První rodinný dům je přímo v areálu
stanice. Je první a tedy nejstarší realizovanou stanicí v ČR vybraného
dodavatele. Mohli jsme vybrat některou z posledních realizací, kdy je vše
nové. Naše volba padla na Švábenice, právě proto, že chceme ukázat
výsledek po několika letech provozu. Návštěvu chceme uskutečnit, až budou
uzavřena kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy. O těchto
aktivitách budete včas informováni a tak, jak bylo slíbeno, koncernový autobus
Vás doveze až na místo..
5. Ve věci vrtů. Vodohospodářský orgán nám uložil zajistit vypracování
hydrogeologického posudku na stavební areál ve vazbě na umístění
bioplynové stanice v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Zmiňované
vrty nejsou čerpací, ale monitorovací. Jejich význam je jednak pro zjištění
geologické stavby území (pro vypracování hydrogeologického posudku) a
současně i pro budoucí monitorování kvality podzemní vody při budoucím
provozu bioplynové stanice (tzn. pouze pro laboratorní odběry vzorků vody).
Tím jsou tyto vrty jednoznačně ku prospěchu obce Dubenec. Odbornou
geologickou firmou: Vodní zdroje Chrudim, s.r.o., bylo vyloučeno, že těmito
vrty by mohlo dojít ke snížení vydatnosti nebo jakosti vody,jak u vrtu pro
hromadné zásobování vodou Dubence, tak i u individuálních studní u
rodinných domů. Vrtné práce neprováděl investor, ale odborná geologická
firma. Ze zákona byl potřeba pro dodavatele prací souhlas vlastníků pozemků,
na nichž se vrty provádějí (který byl předem získán), nikoliv vlastníků
sousedních pozemků.
6. K činnostem v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů: Pokud nebude
garance projektanta, že stavba bioplynové stanice je nepropustná, tak ani
vodohospodářský, ani stavební úřad nevydá příslušná povolení. Stavba bude
mít několikanásobný systém zajištění nepropustnosti a bude proti jakýmkoliv
vnějším vlivům více než 100% zajištěna.
Vážení občané obce Dubenec,
my máme zájem na nadstandardních vztazích s obcí Dubenec a se všemi
jejími občany. Máme zájem, aby realizace připravovaného investičního záměru byla i
ku prospěchu obce Dubenec. Nevyhýbáme se konstruktivní diskusikdykoliv
s občanským sdružením Dubeňák, právě tak jako i s kterýmkoliv občanem obce
Dubenec.
Odmítáme a budeme se bránit všemi prostředky proti lžím, pomluvám, šířením
poplašných zpráv, které nás poškozujía staví nás do oblasti nedůvěry před těmi, kteří
nejsou informováni. Pracujeme tady, podnikáme tady a řada z našich lidí zde i bydlí,
bylo to tak v minulosti a bude to tak v budoucnosti. Ohromné investice do
nejmodernější zemědělské techniky mohou dennodenně každého přesvědčit, že
životní prostředí nezhoršujeme, ale naopak zlepšujeme.
Snažili jsme se Vám vysvětlit, že k žádnému porušování zákonů, jak o tom
píše občanské sdružení Dubeňák nedochází, nedocházelo a ani nedojde.
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Chtěli bychom veřejnost zcela uklidnit a vyjádřit velké politování nad snůškou
nepravdivých a záměrně zkreslujících nformací občanského sdružení Dubeňák.

RNDr. Zdeněk Jón
Vedoucí Bioplynové stanice Karsped Dubenec
a
František Řípa
jednatel společnosti KARSPED
generální ředitel a jednatel koncernu Karsit Holding
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ku prospěchu obce Dubenec. Nevyhýbáme se konstruktivní diskusikdykoliv
s občanským sdružením Dubeňák, právě tak jako i s kterýmkoliv občanem obce
Dubenec.
Odmítáme a budeme se bránit všemi prostředky proti lžím, pomluvám, šířením
poplašných zpráv, které nás poškozujía staví nás do oblasti nedůvěry před těmi, kteří
nejsou informováni. Pracujeme tady, podnikáme tady a řada z našich lidí zde i bydlí,
bylo to tak v minulosti a bude to tak v budoucnosti. Ohromné investice do
nejmodernější zemědělské techniky mohou dennodenně každého přesvědčit, že
životní prostředí nezhoršujeme, ale naopak zlepšujeme.
Snažili jsme se Vám vysvětlit, že k žádnému porušování zákonů, jak o tom
píše občanské sdružení Dubeňák nedochází, nedocházelo a ani nedojde.
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Chtěli bychom veřejnost zcela uklidnit a vyjádřit velké politování nad snůškou
nepravdivých a záměrně zkreslujících nformací občanského sdružení Dubeňák.

RNDr. Zdeněk Jón
Vedoucí Bioplynové stanice Karsped Dubenec
a
František Řípa
jednatel společnosti KARSPED
generální ředitel a jednatel koncernu Karsit Holding
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Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec

v Dubenci 23. 5. 2012

Vážení občané obce Dubenec,
Zcela náhodně jsme v těchto dnech zaregistrovali otevřený dopis občanského
sdružení Dubeňák, z něhož mj. vyplývá, že je adresováno i nám. Vzhledem k tomu,
že v tomto otevřeném dopisu je řada nepravdivých údajů, musíme na něj reagovat,
abychom tak prozatím smírnou cestou předešli jak neoprávněnému poškozování
našeho dobrého jména na veřejnosti, tak rovněž i šíření nepravdivých zpráv mezi
občany.
Dovolte nám, abychom reagovali k jednotlivým bodům:
1. Naše společnost připravuje investiční záměr výstavby Bioplynové stanice
v Dubenci. A to z pozice investora, budoucího vlastníka a provozovatele.
2. Komunikace formou otevřeného dopisu se zpravidla využívá, pokud
z nějakého důvodu jsou běžné formy komunikace narušeny a pisatel je při tom
poškozen ve svých právech (např. pokud komunikace nefunguje, neplní se
dohody, apod.). Občanské sdružení Dubeňák s námi nikdy nejednalo, my
jsme nikdy nejednali s ním. Dokonce na něj nemáme žádné kontaktní údaje.
Nevíme tedy o jaký zdroj informací se občanské sdružení Dubeňák opírá?
Pokud jsme v minulosti jednali s obcí, tak to bylo prostřednictvím Obecního
úřadu Dubenec, z titulu orgánu samosprávy nebo státní správy.
3. Občanské sdružení se odvolává na naše nekorektní jednání. Důvody, které
uvádí, jsou však zcela irelevantní. My jsme privátní obchodní společnost a
otázka výběru dodavatele je naší interní záležitostí. Na záměr výstavby
bioplynové stanice byl vypracován projekt, který je momentálně v procesu
schvalování dotčených orgánů státní správy podle platných zákonů.
V průběhu tohoto řízení dochází k dílčím změnám projektu tak, aby splňoval
ustanovení platné legislativy tohoto státu. To je běžný a normální proces.
Občanům jsme doposud dali rámcové informace prostřednictvím ředitele
Karsit Agro a.s. p.Staňka, ale bohužel od té doby nás již nikdo nekontaktoval.
Samozřejmě, že veřejnost má právo se k záměru vyslovit a mrzí nás, že zájem
občanů obce Dubenec není směřován do kanceláře Karsit Agro a.s., která je
součástí skupiny Karsit a kde jsou vysokoškolsky a profesionálně vzdělaní
lidé, např. i biolog, kteří vše mohou vysvětlit a podat i detailní informace. Je to
škoda a je to k neprospěchu všech.
4. Pokud se týká exkurze. Začátkem března nebyl ještě vybrán dodavatel
bioplynové stanice. Probíhala jednání s více dodavateli a výběrová řízení.
Německá firma, jejíž bioplynovou stanici bylo původně uvažováno navštívit
v SRN, však nakonec nebyla vybrána. Proto byla navrhována bioplynová
stanice nikoliv ve Vyškově, ale ve Švábenicích na Vyškovsku, kterou postavil
námi vybraný generální dodavatel, rakouská firma ENSERV Bohemia,
s.r.o.,(majitelem firmy je nadnárodní koncern). Tato bioplynová stanice nemá
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negativní vlivy na životní prostředí obce. Je postavena na západním okraji
obce a je již součástí zastavěného území. První rodinný dům je přímo v areálu
stanice. Je první a tedy nejstarší realizovanou stanicí v ČR vybraného
dodavatele. Mohli jsme vybrat některou z posledních realizací, kdy je vše
nové. Naše volba padla na Švábenice, právě proto, že chceme ukázat
výsledek po několika letech provozu. Návštěvu chceme uskutečnit, až budou
uzavřena kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy. O těchto
aktivitách budete včas informováni a tak, jak bylo slíbeno, koncernový autobus
Vás doveze až na místo..
5. Ve věci vrtů. Vodohospodářský orgán nám uložil zajistit vypracování
hydrogeologického posudku na stavební areál ve vazbě na umístění
bioplynové stanice v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Zmiňované
vrty nejsou čerpací, ale monitorovací. Jejich význam je jednak pro zjištění
geologické stavby území (pro vypracování hydrogeologického posudku) a
současně i pro budoucí monitorování kvality podzemní vody při budoucím
provozu bioplynové stanice (tzn. pouze pro laboratorní odběry vzorků vody).
Tím jsou tyto vrty jednoznačně ku prospěchu obce Dubenec. Odbornou
geologickou firmou: Vodní zdroje Chrudim, s.r.o., bylo vyloučeno, že těmito
vrty by mohlo dojít ke snížení vydatnosti nebo jakosti vody,jak u vrtu pro
hromadné zásobování vodou Dubence, tak i u individuálních studní u
rodinných domů. Vrtné práce neprováděl investor, ale odborná geologická
firma. Ze zákona byl potřeba pro dodavatele prací souhlas vlastníků pozemků,
na nichž se vrty provádějí (který byl předem získán), nikoliv vlastníků
sousedních pozemků.
6. K činnostem v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů: Pokud nebude
garance projektanta, že stavba bioplynové stanice je nepropustná, tak ani
vodohospodářský, ani stavební úřad nevydá příslušná povolení. Stavba bude
mít několikanásobný systém zajištění nepropustnosti a bude proti jakýmkoliv
vnějším vlivům více než 100% zajištěna.
Vážení občané obce Dubenec,
my máme zájem na nadstandardních vztazích s obcí Dubenec a se všemi
jejími občany. Máme zájem, aby realizace připravovaného investičního záměru byla i
ku prospěchu obce Dubenec. Nevyhýbáme se konstruktivní diskusikdykoliv
s občanským sdružením Dubeňák, právě tak jako i s kterýmkoliv občanem obce
Dubenec.
Odmítáme a budeme se bránit všemi prostředky proti lžím, pomluvám, šířením
poplašných zpráv, které nás poškozujía staví nás do oblasti nedůvěry před těmi, kteří
nejsou informováni. Pracujeme tady, podnikáme tady a řada z našich lidí zde i bydlí,
bylo to tak v minulosti a bude to tak v budoucnosti. Ohromné investice do
nejmodernější zemědělské techniky mohou dennodenně každého přesvědčit, že
životní prostředí nezhoršujeme, ale naopak zlepšujeme.
Snažili jsme se Vám vysvětlit, že k žádnému porušování zákonů, jak o tom
píše občanské sdružení Dubeňák nedochází, nedocházelo a ani nedojde.
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Chtěli bychom veřejnost zcela uklidnit a vyjádřit velké politování nad snůškou
nepravdivých a záměrně zkreslujících nformací občanského sdružení Dubeňák.

RNDr. Zdeněk Jón
Vedoucí Bioplynové stanice Karsped Dubenec
a
František Řípa
jednatel společnosti KARSPED
generální ředitel a jednatel koncernu Karsit Holding
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