ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
ve věci „Rekultivace Sandberku po ukončení těžby
vedeno na KUSK pod Čj 150436/2019/KUSK, SZ _150436/2019/KUSK
Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu středočeského kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství jako dotčená veřejnost s podporou 200 podpisů.
Tímto rozhodnutím bylo vyhověno firmě, která je povinna po ukončení těžby rekultivovat.

Firmou bylo navrženo:
1. Dovezení 900 000 m3 odpadů přírodního, nebo přírodě blízkého materiálu
(specifikace zemina, písky, štěrky a kamenivo zejména ze skrývek z různých staveb
v celé ČR).
2. Přehrazení Sandberku na západní a východní část.
3. Ve východní části vybudovat nové ostrovy, jezírka, laguny a mokřady.
4. Úprava břehů a cest.
KOS se odvolal z těchto důvodů:
1. KOS má ve svém programu, krom jiného, i zlepšování vodních režimů ve městě i
okolní krajině. Celá koncepce revitalizace působí nekoncepčně a dle našeho názoru je
celý projekt zpracován proti zájmu přírody i obyvatel.
2. Zjišťovací řízení proběhlo narychlo a bez řádného průzkumu v místě.
3. Nebylo při něm nahlíženo do evidencí lokalit a výskytu zvláště chráněných živočichů
(bylo zde zjištěno minimálně 12 ohrožených taxonů, byl zde vysazen mník
jednovousý v rámci programu Návrat mníka, kterou financovalo i TPCA).
4. Sandberk je jednou z posledních do Labe otevřených pískoven. Proto je jedinečnou
možností zastávky pro migrující ryby a poslední dobou i zimovištěm, ale i trdlištěm.
5. Jezero je monomixní, voda se míchá jednou za rok. Uzavřením východní části se zde
nebude míchat voda vůbec. Při stávající hloubce a vysokých teplotách není možné se
spoléhat na činnost skočných vrstev. Z toho důvodu zde bude docházet k rozvoji řas a
sinic.
6. Uzavřené mokřady nemohou být proplachovány žádnou vodou, ale ani průsakem,
neboť hladina Labe je na dlouhodobém minimu.
7. KOS má rovněž pochybnosti o množství i nezávadnosti dováženého materiálu.
8. Podle oslovených odborníků takto navržená rekultivace krajiny bude nefunkční, neproplachovaná voda bude zahnívat. Oddělením od Labe se rovněž přeruší migrační
zvyky ryb, znemožněním lodní dopravy na východní části se voda přestane míchat
úplně.
Celý, nezkrácený obsah odvolání je k nahlédnutí na podpisových místech a u předsedy KOS

KOS navrhuje svá řešení (není součástí odvolání):
1. Nevytvářet další laguny a jezírka, upravit jen místy břehy a přístup pro koupání a
vysadit stromy.
2. Celý objekt předat do symbolického pronájmu městu, nebo rybářům na vytvoření
relaxační a rekreační zóny a zachování rybářského revíru.
3. Vytvořit a asanovat mokřady tam, kde byly, tzn. v severovýchodní části mezi
Sandberkem a Labem, ovšem pouze za podmínky, že budou obnoveny svejly a
stavidla.

