
 

 

Příspěvek 1 

 

Ahoj Michale. 

Hledal jsem na stránkách OÚ obsah onoho memoranda, ale nenašel jsem a tak nevím zda je 

jeden z požadavků OÚ- směřování dopravy spojené se zásobováním kravína a bioplynové 

stanice z pozemků v Kunraticích a Košťálova a okolí mimo silnici 283(Libštát-Bělá). 

 

S pozdravem XXXX 

 

 

Příspěvek 2  

Tímto bych chtěl navrhnout přidání následujících bodů do memoranda. 

 

1. 

Před spuštěním jakéhokoli provozu, ať už zkušebního či plného provozu kravína, bude 

zhotoven a plně funkční přivaděč Bělá (lokalita třešínky)- Kundratice, který pojme minimálně 

veškeré navýšení dopravy, které díky této stavbě v Bělé vznikne. 

 

Odůvodnění: Je to jediná možnost, jak vyhovět požadavkům z dokumentu SEA  IV 

stanovisko bod 4. minimalizovat dopravu související s provozem kravína přes zastavěné 

území obce. A zároveň to vyhoví dlouhodobé nevoli občanů na dopravu související s 

podnikáním celého  DS Holdingu v Bělé. 

 

 

2. 

Kompletní zafinancování čerpací zkoušky na bělském vodovodu, a to s podmínkou, že tato 

zkouška proběhne ještě před schvalováním stavby kravína zastupitelstvem obce. 

 

Odůvodnění: Obec dlouhodobě prokazatelně neví, jaké maximální množství vody může vrt 

neustále čerpat, aniž by to mělo vliv na kvalitu vody i s ohledem na přilehlé soukromé studny. 

Tudíž nemůže před schválením slíbit dodávání cca 60m3 vody denně pro případný kravín.  

 

3. 

Kompletní výsadba ochranného protihlukového pásu a vyčkání jeho funkčního vzrůstu před 

zahájením jakýkoliv zemních pracích.  

 

Odůvodnění: inženýrskogeologický průzkum pana RNDr. Romana Vybírala: 

,,S ohledem na charakter vytěženého materiálu z odřezové partie se v rámci vyrovnané 

bilance dá počítat s tím, že část - především přemístěné povrchové partie - se budou směsným 

pojivem nebo rovnou cementem stabilizovat také, ale až se narazí (a to v různých hloubkách - 

od 1 m do 3 m) na méně zvětralé polohy pískovce a prachovce, které budou obtížně, ale i 

velmi obtížně těžitelné, přičemž se budou rozpadat na písek, štěrk, kameny i balvany, lze 

uvažovat o jejich úpravě nadrcením hrubozrnné složky (balvany, případně bloky) na frakci 

63-125 mm a ukládáním do vrstev, které budou hutněny těžkým vibračním válcem. Vrstvení 

lze kombinovat i s dováženým kamenivem uvedené frakce a štěrkodrtí 32-63 mm z lomu 

Košťálov, přičemž STD frakce 0-63 mm o mocnosti cca 0,2 m bude nepochybně tvořit finální 

povrchovou vrstvu v závěru úpravy povrchu terénu. 

Při zemních pracích v rámci HTÚ budou nutné těžké i speciální zemní stroje. Těžitelnost 

budou v severní partii svahu lokálně komplikovat velmi odolné desky a lavice pískovců třídy 

R3 (geotyp VII.). Ty mohou dosahovat mocností desítek centimetrů, ale i prvních jednotek 



 

 

metrů. Z toho důvodu je nutné počítat i s variantou, že ani těžké bagry na odtěžení těchto lavic 

nebudou stačit a bude zapotřebí využít speciálních rozpojovacích mechanizmů včetně 

rozrývačů s trny, případně i bourací kladivo a kompresor na dolamování odolných partií. 

Trhaviny nebudou potřeba i s ohledem na velikost staveniště, protože na velké ploše lze 

využít rozrývače. Větší problémy s rozpojování nastanou při hloubení menších jam a úzkých 

rýh pro podzemní sítě, kde rozrývače není možné použít.´´ 

 

Z tohoto faktu lze očekávat nadměrnou hlukovou zátěž, ale i nadměrnou prašnost s ohledem 

na klimatické podmínky při zemních pracích a to by mohlo mít neblahý dopad na rodinné 

domy v okolí.  

 

 

4. 

V příštích letech jednat tak, aby v Bělé nevznikla už žádná negativní dominanta. Za negativní 

dominantu obce jsou považovány budovy zemědělského areálu spol. ADV Libštát a.s. [zdroj: 

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Semily (2016)] To znamená 

neprovádět další stavby (ani úpravu areálu na parkoviště), které by přispěly k negativní 

dominantě obce. 

 

Odůvodnění: Obec by neměla podpořit něco, co přispěje k dalšímu negativnímu hodnocení 

vlivu na krajinný ráz obce.  

 

Děkuji XXXXX 

 

 

Příspěvek 3 

Ahoj, 

samozřejmě Vás nepřekvapí, že za sebe absolutně nerozumím pokračování v jednání s panem 

Chuchlíkem, natož v úvaze o výstavbě kravína. Předpokládala bych, že výsledek referenda 

některým zastupitelům otevře oči. 

 „Moje pozorování říkají, že je v obci 10skutečných odpůrců rozšíření zemědělské produkce 

(převážně s osobními důvody) a ti co mlčí, tedy cca 260 ostatních občanů přenechávají 

rozhodování zvoleným zastupitelům.“  

Citace zastupitele Ing. Martina Mihulky jasně dokazuje, jak moc se mýlíte, jak své občany 

neznáte, jak s nimi nekomunikujete. 260 občanů nenechává rozhodování čistě na zastupitelích. 

Téměř stovka si o výstavbě chtěla rozhodnout sama! Přestože vy jste to odmítali a referendum 

vyhlásit nechtěli. Šli jste tedy proti vůli občanů.  Další omyl - skutečných odpůrců je tu 

minimálně 84 a vy všichni moc dobře víte, že to číslo je mnohem vyšší. Víte, jen vědět nechcete. 

Jsou tu další hlasy, které z mnoha různých důvodů, nebyly v referendu započítány. Ale jsou to 

hlasy občanů, kteří tu žijí, hlasy, které Vám jsou známy, tak s nimi počítejte. 

Přestože naprosto souhlasím s názorem paní Ivy Hadincové a naprosto se mi tento výměnný 

obchod příčí, moc dobře znám postoj minimálně 4 zastupitelů, kteří hodlají bez ohledu na cokoli 

stavbu podpořit a protože znění memoranda považuji za naprostou frašku, navrhuji tímto 

memorandum rozšířit o tyto body: 



 

 

• Ať se firma DS Agro písemně zaváže, že výstavba kravína je poslední stavbou zde 

v Bělé (Občané mají plné právo s výstavbou nesouhlasit. Z ekonomického hlediska je 

možné pochopit, proč chtějí stavbu realizovat právě v Bělé, ale nevidím nejmenší 

důvod, proč by se zde měli stavět dílny, nebo cokoli v budoucnu dalšího. I když pan 

Chuchlík sám veřejně řekl, že to Bělá „odsrala“ nejsme povinni tomu nečinně přihlížet 

a měli bychom si svou obec bránit a ne si z ní nechat udělat středisko podnikání a stání 

veškeré techniky DS!) 

• Ať se písemně zaváže k tomu, že veškerá doprava z Kundratic, Svojku, Košťálova 

bude jezdit horem, přes Třešinky. 

• Ať vybudují v celé délce obce chodníky. Jestliže je prostor pro výhybny, určitě bude i 

na chodníky. 

•  Ať provádí zimní údržbu obecních cest zcela zdarma. 

• V memorandu v bodu o vodě „Pokud by došla voda v obecním vrtu, budeme mít 

přednostní právo odebírat přebytečnou vodu z vrtu DS, ….“ Vymazat slovo 

přebytečnou. 

• Ať zde není nikdy realizována stavba prasečáku. 

Stále však věřím, že jako zastupitelé budete rozhodovat v zájmu svých občanů. Že si budete 

svých občanů vážit. Že jste rádi, že zde zůstávají mladí lidé, kteří si zde budují své domovy, 

zakládají své rodiny. To je to na čem záleží a co mnohým vesnicím v dnešní době chybí, ne 

vyjít panu Chuchlíkovi vstříc. Zahoďte svá ega, a při rozhodování o naší obci s námi – 

s občany Bělé spolupracujte. Bylo Vám jasně dokázáno, že velká spousta lidí o to stojí a 

nechtějí to nechat jen na Vás. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví v novém roce, XXXXX 

Příspěvek 4 

Dobrý den, 

 

na základě výzvy se na vás obracím s doplněním podmínek k Memorandu: 

• odpady občanů placené p. Chuchlíkem, aby občané Bělé měli také nějaký finanční 

profit či kompenzaci z existence potenciálního kravína, 

• popelnice ke každému domu a zřízení svozu odpadů, 

• zalesnění okolí lokality potenciálního kravína i stávající bioplynové stanice (BPS), aby 

byl alespoň trochu zachycen zápach jdoucí do vesnice, 

• odklonění dopravy a její směřování do areálu potenciálního kravína a do BPS jen 

vrchem od Svojku, 

• místo nereálné cyklostezky využití nabízené částky k vykoupení a zrekonstruování 

kulturního domu, 

• příslib ukončení jakékoliv další zemědělské či průmyslové výstavby v Bělé. 

S pozdravem, XXXXXX 

 



 

 

Příspěvek 5 

Vážení zastupitelé. 

Jistě již všichni dobře víte, že patřím mezi občany, kteří se stavbou velkokapacitního kravína 

nesouhlasí. Ovšem pokud někteří z Vás nemáte opravdu jinou možnost, než tento záměr 

povolit, pak za sebe a další občany požaduji rozšířit memorandum o tyto body. 

 

1. Pan Chuchlík se občanům Bělé zaváže, že všechna nákladní doprava (včetně traktorů a 

pracovních strojů), která bude spojena s provozem kravína a bude ze směru na Libštát 

a zpět, bude vedena po hoření silnici ("přes třešinky"). 

2. Pan Chuchlík se občanům Bělé zaváže, že Všechna nákladní doprava spojená se 

samotnou výstavbou kravína, bude vedená též po hoření silnici. 

3. Požaduji, aby DS zajišťovalo zdarma obci zimní údržbu místních komunikací po dobu 

využívání objektu kravína. 

4. Zásadně nesouhlasím a nechápu ty z Vás, kteří jste mohli vymyslet a odsouhlasit bod 

v memoradu, který se týká nedostatku vody. Mysleli jste opravdu vážně, že kdyby 

došla voda v obecním vrtu, tak po té, co se napijí krávy, omyjí se jim vemena a 

spláchnou se jejich výkaly, budou se teprve moci napít naši občané??? Za koho 

vlastně v tom úřadě bojujete??? 

Od samotného referenda uběhlo mnoho času a jistě jste si zjistili a uvědomili u kterých lidí 

převažuje negativní postoj a u kterých pozitivní postoj k výstavbě kravína. Pokud ne, tak Vám 

trochu pomohu. 

 

Proti kravínu je především většina doleního konce obce, protože je samotný provoz zasáhne 

nejvíce, dále pak většina mladší generace, protože mají představu, v jaké vsi chtějí žít a 

vychovávat své potomky. 

 

Kravín podporují především starší lidé, kteří ho mají spojený se svým působením v bývalém 

JZD. Dále pak někteří zaměstnanci, což je pochopitelné a někteří z akcionářů. Na hořením 

konci převažuje kladný vztah k záměru, jelikož ho to zasáhne minimálně. Přesto ale některým 

lidem není lhostejná situace svých spoluobčanů bydlících kolem silnice na dolením konci a 

jsou proti. 

 

Pokud opravdu není jiné cesty, tak věřím, že se Vám tyto podmínky podaří prosadit, aby se 

vztahy mezi lidmi v Bělé, které jsou podle některých z Vás velmi špatné opět narovnali. Pan 

Chuchlík si je dobře vědom, že pokud bude stavět proti vůli polovině obyvatel, hrozí mu 

ztráta některých pronajatých pozemků, což by se negativně projevilo v hospodaření 

společnosti. 

 

Přeji hodně zdraví do nového roku. 

 

S pozdravem, XXXXXX  

 
 


