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Vzácné orchideje nahradí skládka. Město
souhlasí
Ústí nad Orlicí, 24. září 2013

Dne 3. července 2013 podala stavební firma Agile s.r.o. (http://www.agilevm.cz/ ) zastoupená
společností BIOKONSULTING s.r.o (http://www.biokonsulting.cz) žádost o povolení
výjimky ze zákazu sbírat a vykopávat orchideje druhu kruštík bahenní, dále ze zákazu
chytat a přemisťovat vývojová stádia jedinců druhu ropucha obecná, skokan hnědý, ještěrka
živorodá, slepýš křehký a užovka obojková. Dále ze zákazů ničit jimi užívaná sídla a to vše
z důvodu odchytů a transferů výše uvedených druhů z území plánované „Skládky inertního
materiálu“.
Tendence na zničení lokality vyvíjí majitelé již delší čas. „Opět se opakuje záměr majitelů
lokalitu zničit a zbohatnout na úkor naší přírody a našeho životního prostředí. Vždyť hliniště
v Ústí nad Orlicí je jednou z nejbohatších lokalit kruštíku bahenního, naší silně ohrožené
orchideje, na východě Čech. Nachází se zde stovky jedinců a v Pardubickém kraji je jen jedna
lokalita s podobným počtem, samozřejmě mimo chráněné krajinné oblasti,“ říká Pavel
Mertelík, předseda sdružení Krajina a tradice o.s. Vzácnou lokalitu vlastní tři majitelé žijící
v Ústí nad Orlicí: Mgr. Jana Kaplová (1/4 vlastnictví, zastupuje v jednání ostatní
majitele), František Tošovský (1/4 vlastnictví) a Karel Krátký (1/2 vlastnictví).
V jarních měsících letošního roku došlo již k nedovolenému zásahu do lokality početné
populace kruštíku, kdy byla část území rozježděna těžkými nákladními vozy. Celou záležitost
stále řeší Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která zahájila řízení o poškození
přírody. Dosud není známo, kdo zásah do lokality chráněných druhů provedl. Dokonce došlo
i k zavezení orchidejí, které byly Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) zaznamenány
i v mapě výskytu.
Stavební úřad selhal. Krajský úřad je zoufalý.
Stavební úřad vyzval stavebníky před jakoukoliv zahájenou činností k doložení výjimky ze
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pro danou lokalitu, jak všechny dotčené
subjekty informoval Krajský úřad Pardubického kraje (KÚ PK). I přes všechna upozornění k
zavážení lokality došlo. KÚ PK již na jaře minulého roku konstatoval, že „byly v území
určeném k zavážení zjištěny odborným posouzením početné skupiny silně ohroženého kruštíku
bahenního.“ V jiném stanovisku krajského úřadu, konkrétně z 19. dubna 2013, nadřízený
orgán neskrývá zoufalství nad počínáním podřízeného úřadu v Ústí nad Orlicí: „Krajskému
úřadu nejsou známé žádné další možnosti, jak by mohl na možné porušení zákonem daných
zákazů dotčené strany upozornit.“

Bude zavážka zpětně zlegalizována?
Část orchidejí je již zavezena a část chráněných živočichů je tím vypuzena a zbylá část
populace velmi ohrožené orchideje má být nahrazena skládkou inertního materiálu (nadrcená
stavební suť se zeminou), majitelé nyní žádají o zpětné povolení již provedeného zásahu do
biotopu a povolení zavézt zbytek hliniště. Výjimku jim může udělit pouze Krajský úřad
Pardubického kraje.
To, co se poslední měsíce děje s tímto vzácným biotopem, dokládá klientelismus na
orlickoústecké radnici. Referent stavebního úřadu Václav Beneš sdělil, že majitelům biotopu
byla povolena činnost jen v místech, kde se orchideje nenachází. Již toto samotné je v rozporu
se stanoviskem KÚ PK, který konstatoval, že jakékoliv práce na biotopu musí mít udělenu
výjimku.
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(http://www.oustaci.cz/wp/kandidati/petr-hajek/) naše sdružení ujistil, že město bude populaci
kruštíku sledovat a monitorovat a s KÚ PK spolupracovat na jeho ochraně. Dnes již bývalý
vedoucí odboru životního prostředí (Ing. Záliš) tuto informaci vyvrátil, protože sledování
údajně probíhá jen ve vegetačním období. „Je to jako kdyby byla banka hlídaná jen
v pracovní dny. Zajímalo by mne, jestli pan starosta opravdu nemá kontrolu nad svými
úředníky nebo celou věc prostě a jednoduše hodil za hlavu, když jedním z majitelů lokality je i
bývalá učitelka základní školy, která jím byla vyznamenána za zásluhy pro město,“ řekl
Mertelík.
Skončí spor o orchideje u soudu?
Sdružení Krajina a tradice o.s. bude prosazovat i nadále zachování celé lokality. Je tak docela
možné, že celá věc dospěje až ke správnímu soudu, jelikož se úřady k povolování výjimek
staví někdy poměrně nedbale a laxně.
„Nejsem si zcela jista, zda Krajský úřad Pardubického kraje přistoupí k celé věci odpovědně,
když je již z jeho oznámení zřejmé, že nás měl informovat již začátkem července, kdy řízení
bylo zahájeno. Tohle by se dít nemělo. Snížil se nám tím v podstatě čas na přípravu,“ říká
Marcela Mertelíková, členka rady sdružení.
„Mít u města orchidejovou louku se stovkami orchidejí je velká vzácnost, je smutné, že to
prozatím vedení města nechápe a nevyvíjí tlak ze své pozice na zachování tohoto ojedinělého
kusu naší krajiny. Snad si uvědomí význam tohoto místa dřív, než bude pozdě,“ dodal
Mertelík.
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