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VYDÁVÁ OBEC CITOV
Vážení spoluobčané,

pomalými kroky se blíží konec roku 2010 a s ním i nejkrásnější a nejočekávanější svátky vánoční.
Vždyť Vánoce jsou tím, co v nás vzbuzuje příjemné pocity a krásné vzpomínky na kouzelný čas těchto svátků. Právě tento
vánoční čas v nás lidech probouzí ty lepší stránky, a proto se víc než jindy snažíme být k sobě přátelštější, milí, ohleduplní
a i víc nasloucháme jeden druhému. Naši nejmenší se již jistě nedokážou dočkat vánočního stromku a dárků. Ti starší se
těší na to, že bude rodina opět spolu a všichni prožijeme krásné chvíle.
Dovolte mi proto, abych Vám i já popřál z celého srdce krásné a veselé prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších.
Dětem hodně dárků a splněných přání. A do přicházejícího nového roku Vám přeji hodně štěstí, pevné zdraví, hodně
osobních i pracovních úspěchů.
Šťastné a lásky plné vánoční svátky.

Jaromír Otáhal, starosta
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OBSAZENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Svatomartinský průvod

V podzimních komunálních volbách roku 2010 bylo zvoleno 9 nových členů zastupitelstva obce. Na ustavujícím
zasedání konaném dne 9. listopadu pak tito zastupitelé zvolili ze svého středu starostu a místostarostu. Jmenovité
obsazení funkcí na obci Citov je následující:

v podobě samolepky s koníčkem, mohlo si jít na výborný
svatomartinský rohlíček pečený jednou z maminek, které tímto moc děkujeme.

Otáhal Jaromír

starosta obce a předseda povodňové komise

Posilněni jsme se odebrali do svých domovů…

Němcová Anna, Ing.

místostarostka obce

Oščádal Jaromír

předseda kontrolního výboru a člen výboru pro občanské záležitosti, kulturu a sport

Děkujeme všem za účast a bude-li zájem, necháme
otevřené dveře i pro další lucerničkové nadšence.

Lavrinčík Petr

předseda ﬁnančního výboru a člen výboru pro lesní hospodářství,
výstavbu a zemědělství

Vrána Bohumil

předseda výboru pro lesní hospodářství, výstavbu a zemědělství

Kozlová Veronika, BcA.

předsedkyně výboru pro občanské záležitosti, kulturu a sport

Medek Jaroslav

člen ﬁnančního výboru a místopředseda povodňové komise obce

Šlanhof Josef

člen výboru pro lesní hospodářství, výstavbu a zemědělství

Zavadil Josef

člen výboru pro lesní hospodářství, výstavbu a zemědělství

Byly ustanoveny čtyři výbory zastupitelstva obce a povodňová komise. Jmenovité obsazení jednotlivých orgánů
zastupitelstva obce je následující:
Výbor kontrolní
předseda
člen
člen
člen
člen

Výbor pro občanské záležitosti, kulturu a sport
Oščádal Jaromír
Karasová Lenka
Pavlíková Bohumila
Poštolková Libuše
Říha Zdeněk, Ing.

předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Lavrinčik Petr
Karasová Lenka
Pavlíková Bohumila
Poštolková Libuše
Říha Zdeněk, Ing.

Komise povodňová

Výbor ﬁnanční
předseda
člen
člen
člen
člen

předseda
místopředseda
tajemník
člen
člen

Výbor pro lesní hospodářství,
výstavbu a zemědělství
předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Vrána Bohumil
Lavrinčík Petr
Mráček Josef, Ing.
Navrátil Vít
Nevrkla Jan
Šlanhof Josef
Zavadil Josef

Kozlová Veronika, BcA.
Koutná Marie
Nevrklová Jiřina
Nucová Marie
Oščádal Jaromír
Pavlíková Bohumila
Šefčík Dalibor, Ing.

Otáhal Jaromír
Medek Jaroslav
Čepelák Miroslav
Šefčík Dalibor, Ing.
Netopil Richard

Lenka Karasová
Byla středa 10. listopadu – podvečer svátku sv. Martina
a děti s rodiči se vydali se zapálenými lucerničkami v ruce
do citovských ulic… Proč na svátek sv. Martina? Legenda
říká, že svatý Martin byl původně římským vojákem. Jedné
chladné noci viděl promrzlého nahého žebráka. Martin neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny,
z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noc se mu zjevil
Kristus, oděný právě do darované poloviny jeho pláště. Díky
své štědrosti začal být vzýván na ochranu chudých. Navíc
měla tato událost za následek, že se dal pokřtít, stal se misionářem a měl být zvolen biskupem. Ovšem Martin, při své
skromnosti, nechtěl biskupskou hodnost přijmout. Schoval
se před vyslanci hledajícími ho s lucernami do husince mezi
hejno hus. Ty jej však svým silným kejháním prozradily.
Na památku této příhody se peče svatomartinská husa
a svatomartinské rohlíčky či jiné pečivo a v neposlední
řadě se konají průvody s lucernami.
K těmto průvodům jsme se připojili i my – Pampeliška – klub pro maminky s dětmi. Aby děti věděly, proč je
svatomartinský průvod konán, shlédly na faře scénku o
sv. Martinovi a vymalovaly si známý listopadový obrázek
od Mikoláše Alše, jak Martin sedí na koni, pod ním klečí
žebrák a Martin mu podává plášť… Poté se všichni oblékli, zapálili lucerničky, udělali společné foto a hurá do
ulic. Vydali jsme se směrem ke mlýnu, ale vidět byla jen
světýlka lucerniček. Čtyřikrát jsme se zastavili, aby děti
splnily úkoly (zazpívat písničku o koni; přeskočit překážku jako kůň; dát koníčkovi najíst mrkvičky, jablíčka
a prosa). Poslední úkol na děti čekal u mlýna - projet se
na dřevěném koni a předat štafetu dalšímu kamarádovi. Jestliže dítko úkoly splnilo, sesbíralo všechny body

Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně
však jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou
zásadně veřejná. K přijetí platného usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Citov se mimo veřejná zasedání
schází zpravidla jednou za 14 dnů na tzv. poradních
schůzkách, kde však nemůže být přijímáno žádné usnesení.
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Z LIDOVÝCH PRANOSTIK
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

Když v prosinci zimy není, později přijíti nelení.

Prosinec proměnlivý a vlahý – nadělá nám zima těžké
hlavy.

Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají o Velikonocích plny kočiček.
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SETKÁNÍ SENIORŮ S PŘEDSTAVITELI OBCE
Již tradičně na počátku adventní doby organizuje
obec Citov setkání starších obyvatel obce v kulturním
domě. Stalo se tak i v sobotu 27. listopadu 2010. Ve slavnostně vyzdobeném sále se sešlo na padesát seniorů
obce ke společnému příjemnému odpoledni.
V úvodu programu vystoupily děti z mateřské školy
s pásmem „Malí řemeslníci“. Sálem zazněla říkadla a písničky o mlynářích, pasáčcích, krejčích a švadlenkách,
pekařích, ševcích a dalších řemeslech. Dětem se velmi
povedl i kovářský taneček. Všichni řemeslníci „vyrobili“
dárky pro Ježíška a pak spolu s andělem spěchali dárky
předat do Betléma. Betlém, který si děti samy namalovaly na plátno, navodil v sále předvánoční atmosféru. Závěr
dětského vystoupení již vítal adventní čas vlastnoruční-

dání členů Slezského divadla v Opavě. Všichni se dobře
bavili a mnozí si spolu s muzikanty a zpěváky broukali
známé melodie z nejslavnějších operet. Sálem zněly árie
z operet „Perly paní Serafínky“, „Cikánský baron“, „Carmen“, „Vídeňská krev“ a mnohých dalších děl např. od
autorů France Lehára, Johana Strausse, či Donizetiho.
Taneční i pěvecká čísla odměnili diváci mohutným potleskem.
Starosta obce pan Jaromír Otáhal seznámil všechny
přítomné s děním v obci v uplynulém roce, popřál mnoho zdraví, štěstí a předvánoční pohody. K dobré náladě
přispělo i bohaté občerstvení, o které se postaraly členky
Klubu seniorů a zastupitelstvo obce.
Milá hudba v podání pana Josefa Čecháka z Majetína

mi drobnými dárečky pro každého z hostů. Na ﬂétničku
k tomu pěkně zahrála Anička Bendová s maminkou.
Poté následovalo v programu pásmo nestárnoucích
operetních melodií s milým průvodním slovem v po-

zvala všechny k tanci i ke zpěvu až do pozdních večerních hodin. Za milé setkání děkujeme všem zúčastněným i těm, kteří se podíleli na organizaci akce.
Veronika Kozlová
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ZELENÁ ŠKOLA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Mateřská škola Citov se může pochlubit titulem „zelené školy“ již po druhé. Za své environmentální aktivity
v roce 2009/2010 obdržela významné ocenění v rámci
všech mateřských škol v Olomouckém kraji. V soutěži
se posuzují nejen aktivity s dětmi, ale také spolupráce
s rodiči na vzdělávacích projektech a školních akcích. Dalším kriteriem je například separace odpadů, využívání
úsporných spotřebičů a osvětlení, používání ekologicky
odbouratelných čistících prostředků. Hodnotí se i zapojení školy do vzdělávacích programů v jiných institucích
zaměřených na environmentální výchovu např. Ornis
Přerov, Sluňákov, ZOO Olomouc. Posuzuje se vzdělávání
pedagogů i jejich vlastní lektorská činnost. Za podporu

ve školních projektech děkuje vedení školy především
Obci Citov a také spolupracujícím složkám – Hasiči Citov a Sokol Citov. Na krajské konferenci EVVO konané
v Olomouci 16. 11. 2010 obdržela škola výše zmíněný titul
s dotací 10 000 Kč na učební pomůcky.
Učíme děti vztahu k přírodě k místu, kde žijeme, k lidem, ke svému okolí. A zdá se, že se nám tato práce daří.
Doufáme, že i „dospěláci“ pomohou chránit a zvelebovat
naši obec, vždyť je to náš domov.
Veronika Kozlová
MŠ Citov

Krása času adventního
V neděli 12. prosince 2010 mířily nohy návštěvníků ke
kulturnímu domu v Citově. Konal se zde již II. ročník vánoční výstavy. Letošním tématem bylo „pozvání k štědrovečernímu stolu“. Dvanáct vystavovatelů připravilo 15
překrásně naaranžovaných vánočních tabulí. Atmosféru
dotvářely znějící koledy a příjemná vůně skořice linoucí
se z kuchyně, kde milá obsluha pro návštěvníky připravovala punč a svařené víno. V rámci výstavy proběhla
také soutěž „O vánoční rohlíček“. Návštěvníci ochutnávali
a dávali hlasy za vzhled a chuť rohlíčků. Na výběr měli
z 26 soutěžních vzorků, takže volba opravdu nebyla lehká. Absolutní vítězkou se stala paní Františka Humpová
se svými rohlíčky s ořechovou nádivkou. Samozřejmostí byly také
dárky pro nejlepší tři
cukráře v obou kategoriích tedy vzhled a chuť.
Program výstavy byl
doplněn o starobylé
štědrovečerní
zvyky
a tradice. Vévodil jim
vánoční
stromeček
zdobený jablíčky a slaměnými ozdobami. Pod
stromkem nechyběla
nadílka v podobě stařičkých saní, kočárku
s pannou pro děti, fajkou porcelánkou pro
dědečka a vyšívaným
šátkem pro babičku.
Návštěvníci si o některých zvycích mohli nejen přečíst, ale mnohé
si i vyzkoušet. Odklápěli
jeden ze sedmi hrníčků,

pouštěli lodičky, rozkrajovali jablíčka, hledali ve vánočce
zapečený hrášek, házeli přes rameno jablečnou slupku
a lili olovo. Zvyky byly doplněny o štědrovečerní stolování, tak jak je znaly naše prababičky.
Na sto padesát návštěvníků zde mohlo nasát vánoční
atmosféru, najít inspiraci pro vlastní výzdobu i zakoupit
drobné dárečky.
Děkujeme organizátorům, vystavovatelům i cukrářkám, kteří svým přispěním obohatili třetí adventní neděli
v Citově.
Veronika Kozlová
kulturní výbor
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PÍSKOVNA VĚROVANY

Z

áměr těžit štěrkopísek v okolí Citova odstartoval
před šesti lety dopis, ve kterém toušeňský podnikatel František Jampílek nabízel spolupráci při
dobývání ložisek štěrkopísků. Když dopis o možné spolupráci při zřízení pískovny i s mapkou, ve které byly vyznačené lokality těžby, obdržela naše obec, přednesla
vše na veřejném zasedání zastupitelstva. Po odmítavé
reakci občanů se nakonec rozhodlo, že návrh podnikatele obec nepodpoří. Také starosty Brodku u Přerova,
Císařova a Dubu nad Moravou lákavá nabídka půl milionu korun ročně, jako kompenzace za působení negativních vlivů při těžbě písku nezviklala.
Stejný dopis s nabídkou a vytýčenými lokalitami, ve
kterých se podle geologického průzkumu nachází ložiska štěrkopísků, obdržel i obecní úřad ve Věrovanech.
Místní zastupitelé návrh podnikatele schválili a předloženou smlouvu o spolupráci podepsali. Lokalita záměru těžby štěrkopísku se přitom nachází mezi vodním
tokem Morava a Hrubým lesem, na severu ohraničená
silnicí Dub nad Moravou – Brodek u Přerova, na jihu pak
odlehčovacím korytem Průpich.
Pískovna ve Věrovanech byla původně koncipována
na dvě těžební jezera, sever a jih s celkovou kapacitou
106 hektarů. S tímto původním záměrem však Olomoucký kraj nesouhlasil.
Investor se proto rozhodl plochu dobývacího prostoru zmenšit a záměr koncipoval pouze na jezero sever
o rozloze 65 hektarů. Projednáním vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel této upravené varianty se
na žádost oznamovatele ujalo Ministerstvo
životního prostředí ČR. Obce dotčené záměrem se postupně vyjadřovaly k předložené
dokumentaci i posudku a nakonec se účastnily závěrečného veřejného projednávání,
které se konalo 16. srpna 2010 v Regionálním centru v Olomouci.
Zastupitelstvo obce Citov zaujímalo od
prvopočátku k tomuto záměru negativní
stanovisko. Podstata jeho vyjádření spočívá v tomto odůvodnění:
Realizací záměru Pískovna Věrovany dojde k výraznému zásahu do života občanů
obce. Budou vystaveni stresovým situacím
z hluku a prachu způsobených provozem při
těžbě a úpravě štěrkopísku a z dopravy těžkých nákladních automobilů. Bude tak výrazným způsobem narušen faktor psychické
pohody obyvatel. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s konstatováním zpracovatele posudku, že z komplexního hlediska jde o sladění
zájmů na využití ložiska štěrkopísku na jedné
straně a na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví na straně druhé. Z pohledu
obce jde především o podnikatelské zájmy,
prosadit těžbu štěrkopísku za každou cenu.

Realizací záměru dojde k nevratnému poškození a narušení CHOPAV Kvartér řeky Moravy s hodnotnými zdroji
podzemních vod, které jsou snadno zranitelné (akumulace podzemních zdrojů pitné vody svým významem
nemá na území střední Moravy obdobu). Ochrana těchto
zdrojů je v dokumentaci odůvodňována řadou sporných
opatření.
Ve vztahu ke zdůvodnění potřeby záměru zastupitelstvo obce oponuje tím, že dominantní postavení
v nejbližší lokalitě s poloměrem do 50 km od uvažovaného záměru zaujímají především významná využívaná
ložiska Tovačov 1, Tovačov 2, Tovačov 5, Grygov – Tážaly,
Krčmaň a dále v dokumentaci neuvedená ložiska Štěpánov – Březce, Mohelnice 2, Mohelnice 3 – Třeština, Hulín
apod. Se zdůvodněním záměru, že je nutné v této speciﬁcké oblasti zajistit otvírku nového ložiska pro potřebu
suroviny kraji, obec naprosto nesouhlasí.
V místě záměru se sice nachází speciﬁcká oblast ST4
s vysokou koncentrací prováděné a připravované těžby
nerostných surovin, avšak zásadami stanovenými pro
využití území se nepřipouští povolovat změny, které
by podstatně ztížily využití území, negativně ovlivnily
ochranu přírodních a kulturních hodnot, prostředí pro
bydlení obyvatel dotčených obcí a negativně ovlivnily
krajinný ráz a vodní režim v krajině. Zásady územního
rozvoje Olomouckého kraje deﬁnují, že by se pro těžbu
štěrkopísku měly vybírat pouze lokality odlehlé, v dostatečné vzdálenosti od obcí. Z tohoto pohledu je záměr
pro zastupitelstvo obce neakceptovatelný.
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V posudku nebylo zkoumáno odůvodnění oznamovatele záměru, ve kterém se uvádí, že 60 % vytěženého materiálu bude přepravováno po železnici
(potřeby štěrkopísku se zdůvodňují
stavbami komunikace R55 Přerov – Olomouc a dálnice D1 obchvatu Přerova,
proto z tohoto hlediska považujeme
z neekonomické, zdlouhavé a především nelogické překládat štěrkopísek
na železnici). Obec má za to, že varianta překládky štěrkopísku na železnici je
pouze kamuﬂáží jak obelstít příslušné
orgány při posuzování záměru.
Těžba bude po několik desítek let negativně působit na veřejné zdraví obyvatel. Zastupitelstvo proto nesouhlasí
se stanoviskem v posudku, že se pískovna nachází v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby a se stanoviskem, že aktivity v pískovně nemohou významným způsobem ovlivnit ovzduší
a akustickou situaci (převážná část větrů přitom vane
na Citov, právě ze směru uvažované pískovny). Dále nesouhlasí s tvrzením, že vodní plocha má z ekologického
hlediska nesporně větší potenciál než stávající území (jezero bude vznikat po dobu několika desítek let za nesnesitelných podmínek výrazně ovlivňujících veřejné zdraví).
Zastupitelstvo je přesvědčeno, že těžbou štěrkopísku
bude výrazným způsobem narušen faktor psychické pohody obyvatel.
Lokalita pískovny je pro obec existenčně důležitá.
Právě tudy jsou odváděny povodňové vody (při ochraně obce před povodněmi neexistuje, aby v této lokalitě
byly tvořeny valy skryté ornice a štěrkopísek ukládán na
hromady, které by se staly výraznou překážkou; totéž
platí i pro umístění staveb technického zázemí, oplocení
a ozelenění areálu pískovny). V případě
zhoršení odtokových poměrů v lokalitě
záměru dojde k odklonění povodňových vod na opačnou stranu Hrubého
lesa a tím na Citov (navrhované využití
ornice k ohrázování obce je s ohledem
na speciﬁcké chování povodňových
vod v této oblasti zcela bezpředmětné).
Studie „Posouzení ovlivnění proudění
povodňových vod otvírkou pískovny
v katastrech Věrovany a Citov“ byla
zpracována zcela neprofesionálně z neznalosti odtokových poměrů a proudění povodňových vod (poukazujeme na
protichůdnost ve studiích zpracovaných
společností PÖYRY Environment a.s. při
řešení protipovodňové ochrany obce).
Právě lokalita záměru je součástí rozlivového území s potenciálními riziky, kde
je nutno zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování opatření na
ochranu před povodněmi. Nesouhlasíme s tvrzením zpracovatele posudku,

že komplexní ochrana obce nesouvisí se záměrem, oznamovatel je tím, kdo chce ohrozit chování povodňových
vod v lokalitě. Pokud by zde jeho záměr nebyl, nestáli by
obyvatelé Citova dnes před tímto problémem. Příslušné
povolující orgány si musí být vědomy toho, že ponesou plnou odpovědnost za škody na majetku a újmy na
zdraví občanů způsobených svým nesprávným rozhodnutím.
Bude se jednat o nevratný zásah do krajiny, který po
několik desítek let bude měnit tvářnost krajiny a depresivně působit na zdraví občanů obce. Výrazným negativním vlivem je zábor kvalitní zemědělské půdy a vznik
vodní plochy, která nevratně změní krajinu lužních lesů.
Bude silně narušen ráz jedinečné urbanistické struktury
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
která je výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Realizací záměru bude po několik desítek let docházet ke

Pískovina Věrovany - upravená varianta
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značnému poklesu hodnoty krajinného celku v oblasti
Moravy.
Realizace záměru přináší poměrně značné množství
různých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které
nebyly jednoznačně vyloučeny. Obec Citov proto žádala
o vydání nesouhlasného stanoviska k záměru.

ho posouzení, ovlivnění jímacích objektů v obcích je
vzhledem ke směru proudění podzemní vody prakticky
vyloučené, a to i při event. kontaminaci vod v těžebním
jezeře.
Pokud se jedná o záležitost týkající se potřeby záměru, je třeba uvést, že účelem posuzování podle zákona
je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání
rozhodnutí o povolení či nepovolení záměru. Proto
v rámci posuzování podle zákona nelze ve vztahu k věcným aspektům vyhodnocovat, resp. stanovovat, zda je
záměr potřebný (s výjimkou některých případů přímo
souvisejících s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví). Takovýto postup při posuzování podle zákona není možný ani z formálního hlediska, neboť příslušné subjekty účastnící se tohoto procesu nejsou
v rámci tohoto procesu vybaveny kompetencemi takto
o předloženém záměru usuzovat. Proto pouze aspekt
ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví může
být jediným relevantním hlediskem, které je možno
v procesu posuzování podle zákona použít při formulování stanoviska vydávaného z hlediska přijatelnosti vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví.
Jak již bylo uvedeno výše, rozhodnutí o povolení či
nepovolení záměru je vydáváno až na základě příslušných následných řízení k povolení záměru, ve kterých
bude kromě jiných hledisek posuzován i soulad s příslušnými územními plány, tj. i se Zásadami územního rozvoje
Olomouckého kraje.
Dokumentace byla předložena s tím, že 60 % vyrobeného kameniva bude přepravováno po železnici. Orientací na železniční přepravu (60 % přepravy vyrobeného
kameniva bude dopravováno mimo obytnou zástavbu
k překládce na železniční vagony v uzavřeném průmyslovém areálu společnosti IDS CARGO a.s. v Brodku
u Přerova) došlo oproti původnímu záměru k významné redukci obslužné nákladní dopravy vedoucí obytnou zástavbou. Tato skutečnost je z hlediska ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví zásadní, a proto
relevantní opatření k řešení obslužné dopravy pískovny
s využitím železniční přepravy (tj. že minimálně 60 %
vyrobeného kameniva bude expedováno po železnici)
je zahrnuto do podmínek tohoto stanoviska. Povinnost
příslušné distribuce kameniva železniční dopravou
bude zakotvena v provozním a dopravním řádu pískovny. Pokud jde o respektování opatření, resp. podmínek
stanoviska, které rezultují z posouzení vlivů podle zákona, podle § 10 odst. 4 zákona správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních
předpisů, bere při svém rozhodování vždy v úvahu obsah
stanoviska vydaného podle zákona. Jsou-li ve stanovisku
uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí. V opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo
učinil jen částečně (rozhodnutí musí vždy obsahovat
odůvodnění).
Těžba bude ukončena do 20 let a do dvou let po ukončení těžby bude ukončena i rekultivace území. Vodní
plocha s příslušnou úpravou břehových partií má skuteč-

S výše uvedeným negativním vyjádřením obce Citov
se zpracovatel posudku Ing. Václav Obluk vypořádal
takto:
Předložený záměr byl oproti původnímu záměru korigován, a to nejen ve vztahu k rozsahu těžebního prostoru
a roční výši těžby, ale i z hlediska řešení obslužné dopravy pískovny.
Oproti původnímu záměru o ploše 106 ha, objemu
těžby 350 tis. t/rok a přepravě štěrkopísků výhradně po
silniční síti je korigovaný záměr v dokumentaci předložen s celkovou plochou těžbou dotčeného území 65 ha,
objemem těžby 250 tis. t/rok a s tím, že 60 % vyrobeného
kameniva bude dopravováno mimo obytnou zástavbu
k překládce na železniční vagony v uzavřeném průmyslovém areálu společnosti IDS CARGO a.s. v Brodku u Přerova.
Pískovna se přitom nachází v dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby obce (střed plochy úpravny 1,67 km
od zástavby a nejbližší okraj těžebny 0,94 km od zástavby) a aktivity přímo v pískovně nemohou významným
způsobem ovlivnit ovzduší a akustickou situaci v obci (to
potvrzují výsledky rozptylové studie, hlukové studie a integrujícího hodnocení vlivů na veřejné zdraví). Pokud jde
o obslužnou dopravu pískovny, je vedena na silnici II/150
a dále dominantně ve směrech na Dub nad Moravou
a Brodek u Přerova, tj. mimo obec Citov.
Pokud jde o předložený záměr, je zřejmé, že se jedná
o podnikatelský záměr, který podléhá posuzování podle
zákona. Přitom účelem tohoto posuzování je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí
o povolení či nepovolení záměru. Rozhodnutí o povolení
či nepovolení záměru je vydáváno až na základě příslušných následných řízení k povolení záměru. Z tohoto pohledu je zřejmé, že z komplexního hlediska jde o sladění
zájmů na využití ložiska štěrkopísku na jedné straně a na
ochraně životního prostředí a veřejného zdraví na straně
druhé.
Pokud se jedná o hledisko životního prostředí a veřejného zdraví, z provedeného posouzení vlivů záměru vyplývá, že za předpokladu realizace navržených opatření
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování podle zákona, zejména protihlukových opatření a opatření k ochraně ovzduší, včetně organizace dopravní obslužnosti pískovny, opatření
k ochraně vod a dále opatření souvisejících s ochranou
přírody a krajiny v rámci sanace a rekultivace pozemků
dotčených dobýváním, budou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.
Za předpokladu realizace opatření k ochraně vod
a dodržování provozního řádu, lze kontaminaci vod vyloučit. Přitom, jak vyplývá z doplňku hydrogeologické-
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ně z ekologického hlediska nesporně větší potenciál než
stávající území, které je agrocenózou. Polní agrocenózy
se obecně vyznačují nízkou biologickou diverzitou, což
lze vysvětlit častým narušováním půdního povrchu (blokováním sukcese) a používáním agrochemikálií a hnojiv.
To odpovídá i závěru biologického hodnocení, ve kterém
je záměr označen za únosný a v případě realizace možných kompenzačních opatření dokonce za přínosný.
Ve vztahu k CHOPAV Kvartér řeky Moravy se uvádí, že
z doplňku hydrogeologického posouzení vyplývá, že při
splnění navržených podmínek k ochraně vod lze těžbu
v CHOPAV Kvartér řeky Moravy připustit.
Pokud jde o hladiny podzemní vody, z doplňku hydrogeologického posouzení vyplývá, že měřitelný vliv těžby by se neměl projevit na žádné ze studní v Citově ani
ve Věrovanech a Nenakonicích.
Posouzení proudění povodňových vod byla v dokumentaci věnována adekvátní pozornost. Aktualizace posouzení proudění povodňových vod (zpracovaná
společností PÖYRY Environment a.s.) vychází i z širších
souvislostí povodňové ochrany Olomouce. Z posouzení proudění povodňových vod, které bylo modelováno
s použitím programu Dánského hydraulického institutu
kalibrovaného podle hladin zaměřených po povodních
v roce 1997 na stavoznacích Povodí Moravy s.p., vyplývá, že výstavba předmětné pískovny nemůže mít žádný
vliv na zhoršení povodňové situace v zájmové oblasti
(vzhledem ke skutečnosti, že povodňové vody od Olomouce proudí v zásadě podél lesa ve směru toku řeky
Moravy, jsou relevantní opatření týkající se proudění
povodňových vod ve vztahu k uvažované pískovně zahrnuta do podmínek tohoto stanoviska). Ze závěru posouzení proudění povodňových vod vyplývá, že komplexní
protipovodňová ochrana obce nesouvisí s posuzovaným
záměrem, nýbrž vyplývá z charakteru širšího území
a příslušných vodních toků a musí být řešena mimo rámec posuzovaného záměru (obec Citov byla v minulosti zaplavena při neexistenci pískovny). Pokud se jedná
o konkrétní řešení protipovodňové ochrany obce Citov,
vybočuje z rámce posuzování předloženého záměru
a musí být předmětem příslušné přípravy a realizace protipovodňové ochrany obce Citov.
Zábor pozemků ze zemědělského půdního
fondu byl oproti původnímu záměru, který byl
předložen s plochou 106 ha, zredukován na trvalý
zábor v rozsahu cca 60 ha (s budoucím vytvořením jednoho jezera o rozloze cca 50 ha) s tím,
že již nejsou zabírány pozemky v I. třídě ochrany
zemědělského půdního fondu. Zábory pozemků
ze zemědělského půdního fondu však budou
v rámci další přípravy záměru zpřesněny, resp.
sníženy, a to s ohledem na omezující podmínky
rezultující z posuzování záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb. Zábor pozemků ze zemědělského
půdního fondu je nesporně jedním z nejvýznamnějších vlivů záměru, avšak s ohledem na využití kvalitního ložiska štěrkopísku a agronomické hledisko charakteru půd s méně příznivým
vodním režimem je z celkového pohledu přijatelný.

Hodnocení vlivu na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu, které je provedeno v dokumentaci, je korektní.
Za předpokladu realizace navržených opatření týkajících
se budoucího stavu dotčeného území je zásah do krajiny a krajinného rázu celkově přijatelný. Vodní plocha
s příslušnou úpravou břehových partií má z ekologického hlediska nesporně větší potenciál než stávající území,
které je agrocenózou.
Pokud se jedná o hledisko životního prostředí a veřejného zdraví, z provedeného posouzení vlivů záměru vyplývá, že za předpokladu realizace navržených opatření
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících z procesu posuzování podle zákona zejména protihlukových opatření a opatření k ochraně ovzduší, včetně organizace dopravní obslužnosti pískovny, opatření
k ochraně vod a dále opatření souvisejících s ochranou
přírody a krajiny v rámci sanace a rekultivace pozemků
dotčených dobýváním, budou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelné.
Obdobným způsobem se zpracovatel posudku Ing.
Václav Obluk vypořádal i s dalšími vyjádřeními orgánů
samospráv, organizací a sdružení, která byla v průběhu
projednávání výše uvedeného záměru uplatněna. Ministerstvo životního prostředí ČR následně vydalo 20. října
2010 souhlasné stanovisko EIA s celkem šedesáti podmínkami. Jejich respektování v navazujících řízeních má
přinést snížení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Své souhlasné stanovisko k záměru Pískovna
Věrovany odůvodnilo tím, že v průběhu procesu EIA nebyly shledány, při respektování stanovených podmínek,
takové vlivy na životní prostředí, které by neumožnily
umístění záměru do předmětné lokality.
Těžařům se nyní otevřel prostor k tomu, aby dál jednali
s věrovanskými zastupiteli o pokračování procesu změny
územního plánu obce Věrovany. Aby mohla těžební společnost žádat o územní rozhodnutí o povolení pískovny,
musí být územní plán obce Věrovan změněn do podoby,
která to umožňuje. Vše teď záleží na tom, jak se k této
problematice postaví zastupitelé obce Věrovan.
Zastupitelstvo obce Citov

Veřejné projednávání - RCO Olomouc
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ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH SPOLUOBČANŮ V ROCE 2011
92 let
Hučínová Anna
Vodičková Božena
89 let
Skřépková Božena
88 let
Kolářová Jarmila
Chalánková Věra
Bednářová Libuše
Vránová Božena
86 let
Soukup Miroslav
Szöllösyová Jiřinka
85 let
Haﬂant Jan
Dočkalová Marie

84 let
Bartlová Drahomíra

75 let
Ondrášek Jiří
Kučera Vladimír
Ďuranová Anna
Zdařilová Marie
Lavrinčíková Antonie

83 let
Janošík Zdeněk
Vykopalová Anna
82 let
Šefčíková Marie
Drábková Marie
Šebíková Vlasta

70 let
Hrnek Josef
Kolečář Jaroslav
Benda Antonín
Hrnková Ludmila
Kratochvílová Hana
Kouřilová Libuše

80 let
Mrázek Jaroslav
Hlobil Viktor
Lavrinčíková Alžběta
Bojková Drahomíra
Kopřivová Jiřina
Zatloukalová Libuše
Rašková Ludmila
Sehnulová Marta

65 let
Pavlík Stanislav
Humpa Vladimír
Oščádal Jiří
Vybíral Zdenek
Hrbáček Bohumil

Krejčířová Emilia
Pavlíková Bohumila
Novotná Marie
Čapková Dobroslava
Kolečářová Zdenka
Zbořilová Helena

23. prosince 2010 v 17.00 hodin
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
již tradiční setkání u svařeného vína a předvánoční
pohody

23. ledna 2011
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ RADOVÁNKY
reprodukovaná hudba
kulturní program – Mlčochovi z Troubek

24. prosince 2010 v 19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA V CHRÁMU SV.JIŘÍ

60 let
Haﬂant Jan
Mádr Jaroslav
Oliva Zdeněk
Zavadil Josef
Burjetová Dobromila
Chrastinová Anna
Zacharová Helena
Zavadilová Irena
Koutná Marie

25. a 26. prosince 2010 v 10.30 hodin
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY V CHRÁMU SV. JIŘÍ

5. února 2011
FARNÍ PLES
od 17.00 hod. hraje cimbálová hudba DONAVA
od 20.00 hod. k tanci i poslechu hrají dechová muzika
MORAVÁCI a taneční hudba VONICA V BAND

27. prosince 2010 v 16.30 hodin
TÓNY VÁNOC
koncert Scholičky Citov a Pampelišky – klubu pro maminky s dětmi

12. února 2011
MYSLIVECKÝ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba BIG MŽIK
18. února 2011
SPORTOVNÍ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba TRIFID

21. ledna 2011
HASIČSKÝ PLES
k tanci i poslechu hraje hudba ROKY

5. března 2011
MASOPUSTNÍ POCHOVÁNÍ BASY
reprodukovaná hudba

OFF-ROAD TRIAL – SLEZSKÝ POHÁR
V roce 2007 jsme založili závodní team KLV CITOV.
Jezdíme terénním autem Suzuki Samurai. Trialové závody jezdíme na Moravě a v Polsku.
Oﬀ-road trial je jízda v ohraničeném prostoru, projíždí se označenými brankami. V průběhu jízdy se vozidlo nesmí dotknout branek ani označených stromů. Za
každý dotek, couvání, špatné
projetí či shození branky dostává posádka trestné body.
Takových sekcí je v jednom
závodu 6-8 a jezdí se na čas.
Především jde o přesnost, odhad, zručnost ovládání vozu
a hlavně o spolupráci řidiče
a navigátora. Terén bývá blátivý, kamenitý, jezdí se přes
močály, pařezy a často i vybagrované jámy. Jezdí se pouze
na závodních tratích určených k tomuto sportu.
Letos se citovské posádce
velmi dařilo. V celkovém hodnocení roku 2010 se Libor
Obzina umístil na 1. místě
a Vít Zábranský na 3. místě.
V ženské kategorii vybojovala
3. místo Kateřina Obzinová.
Také bychom chtěli zmí-

POZVÁNKA NA KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE

nit nádherné umístění na mezinárodní úrovni. Řidič
Miroslav Hudeček (Horní Moštěnice) a navigátor Vít
Zábranský se umístili ve Švédsku na 1. místě. Tím se
stali MISTRY EVROPY v OFF-ROAD TRIALU.

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Výbor pro občanské záležitosti, kulturu a sport zastupitelstva obce zve občany na novoroční ohňostroj,
který bude odpálen půl hodiny po silvestrovské půlnoci u místního kluziště.

Za KLV CITOV Kateřina Obzinová

SVOZ ODPADU V ROCE 2011
Komunální odpad z popelnic bude od nás vyvážen každý třetí pátek v měsíci v ranních hodinách.
Odvoz zajišťují Technické služby města Olomouce v tyto dny:
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21. ledna 2011

15. července 2011

18. února 2011

19. srpna 2011

18. března 2011

16. září 2011

15. dubna 2011

21. října 2011

20. května 2011

18. listopadu 2011

17. června 2011

16. prosince 2011
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Vystoupení dětí mateřské školy

Vystoupení uměleckého souboru z Opavy

Členky Klubu seniorů

Pampeliška Citov
Oceněné cukrářky
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E-mail: citov@mybox.cz
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Náklad 230 ks. Zdarma
Neprošlo jazykovou ani textovou úpravou.
V Citově, uzávěrka dne 15. prosince 2010.
Posádka teamu KLV Citov
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