
 

 
Proč budu v referendu hlasovat 

x ANO 

 
 
Jako člověk, který se o provoz skládky v posledních dvou letech intenzívně zajímá, jako člen   
kontrolního výboru MČ Ďáblice zúčastňující se různých jednání s tématikou skládky Ďáblice , jako 
Ďábličák žijící v Ďáblicích přes 45 let a v neposlední řadě jako  otec dvou dcer hlasuji ANO, protože 
jsem v posledních letech zjistil a zažil: 
 

- Sebelepší předpisy, zákony , normy, vyhlášky a provozní řády nejsou zárukou toho, že vliv 
skládky na  naše zdraví bude minimalizován nebo vyloučen, protože papír snese vše a realita 
je často jiná  

- Statní instituce, resp. úředníci a jejich kontroly nezaručují, že všechny podmínky provozu 
skládky budou  důsledně dodržovány 

- Těžko někdo vyloučí vliv lidského faktoru, který v důsledku může znamenat  riziko vážného 
poškození životního prostředí v okolí skládky 

- Životní prostředí se v naší lokalitě za posledních 15 let natolik změnilo k horšímu ( nejen 
vlivem skládky ), že jen brzké uzavření skládky a její rekultivace  mohou tento trend zbrzdit 

- Dostupné výsledky monitoringu ukazují mimo jiné  na zvýšený obsah arzénu a niklu v ovzduší 
a chloridů v podzemních vodách v okolí skládky. Přesto zodpovědné osoby a instituce  
nepodnikají žádné kroky k tomu, aby zjistily skutečné příčiny tohoto stavu, a nepracují na 
eliminaci těchto vlivů  

- Informovanost občanů o výsledcích monitoringu a o skutečném stavu ovzduší a vod v našem 
okolí neodpovídá tomu, že dlouhá léta žijeme v těsné blízkosti milionů tun odpadů. Žádost o 
předložení  výsledků  monitoringů  vod a ovzduší provedených i přímo na území naší městské 
části  mi byla přes podání písemné žádosti na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města 
Prahy částečně zamítnuta, výsledky monitoringu ovzduší nebyly poskytnuty.        

- Monitoring ovzduší  je prováděn tak, že nemůže být dle tvrzení samotného zpracovatele 
podkladem pro komplexní hodnocení aktuálního stavu a jeho vlivu na veřejné zdraví 

- Při zpětném pohledu obyčejného Ďábličáka musím konstatovat, že v dosavadní 16-ti leté 
přítomnosti skládky v katastru Ďáblic  vidím výraznou převahu negativních vlivů nad přínosy 

 

Po všech osobních zkušenostech týkajících se skládkové problematiky jsem postupně dospěl k závěru, 
že jedinou účinnou metodou, jak minimalizovat rizika spojená s provozem skládky, je po nějakých 18-
20 ti letech provozu konečně definitivně ukončit aktivní skládkování a skládku uzavřít.                                                                                                                               
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