„Ne dalším jedovatým látkám a hluku v Bojkovicích a CHKO “
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Městský Úřad Bojkovice
Sušilova 952, 687 71 Bojkovice

V Bojkovicích 3.3.2017

Vážený pane starosto,
Dne 2.3.2017 byl projednán na zastupitelstvu města Bojkovice zkušební provoz nové budovy firmy Moravia
Cans Tovární 532, 687 71 Bojkovice s tím, že aktuálně bude přepracován posudek a bude vyvoláno
veřejné jednání, s cílem dosáhnout zákonné limity hlukového a toxického znečištění, které jsou však již
nyní v oblasti hluku původní výrobou překročeny. Jsme rádi, že město v této záležitosti koná tak jak má,
v zájmu občanů, a jsme přesvědčení, že tato Petice podpoří vyjednávací postoj města s ministerstvem
životního prostředí a firmou Moravia Cans.
Aktuálně běží zkušební provoz nové výrobní haly Moravia Cans . Původní výroba má povolení na 1130 tun
toxických rozpouštědel ročně. Nová výroba předpokládá navýšení povrchových úprav o 139 % a navýšení
chemických látek o 124 % ročně. Pro CHKO Bílé Karpaty a obzvláště Bojkovice je toto stěží přijatelné.
Zdraví všech občanů, včetně budoucích generací, tím bude zasaženo. Nelze prokázat, že tyto látky
nebudou mít přímý vliv na zvýšení nemocnosti rakovinou, srdečními příhodami a respiračními
onemocněními v Bojkovicích a okolí. Uvedená výroba se nachází v těsné blízkosti obytné zóny, sídlišť,
blízko školky, kulturních zařízení, koupaliště, cyklostezky, a dalších sportovišť. V blízkosti je přehrada
Kolelač s pitnou vodou.

Všechny tyto investice a nemovitosti budou znehodnoceny.
Jinými slovy, budeme čelit neustávajícímu zápachu a hluku.

My níže podepsaní, chceme dosáhnout, že povolení Moravia Cans zůstane na původně schválených
skladech a hlukové a toxické limity budou dodržovány bez korelací i u původní výroby.
Vážený pane starosto, vyzýváme Vás, abyste s podporou všech příslušných institucí dosáhl toho, aby tento
cíl byl dosažen.

Petiční výbor ve složení:
Ing. Jan Rumánek , Chmelnice 457 Bojkovice 687 71
Ing. et Mgr. Jana Tesařová Bojkovice Chmelnice 394 Bojkovice 687 71
Josef Skalický Bojkovice Tovární 524 Bojkovice 687 71

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru
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(podpisové archy je možné předat buď členům petičního výbotu, nebo zdravá výživa Sušilova 967 Bojkovice)

