
Interpelace zastupitelky J. Hájkové, BBA ze zasedání 

zastupitelstva dne 20. 12. 2021 

 

Jana Hájková, BBA  

Požádala, aby tato interpelace byla uvedená v zápise v plném znění. Dotaz se týká Rozpočtového 

opatření č. 112 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ve výši 42.tis. Kč na likvidaci černé 

skládky na Bílém vrchu.  

„V důvodové zprávě je uvedeno, že vedoucí OMH požádal o přesun finančních prostředků z rezervy na 

likvidaci černé skládky, která se nachází na území MČ v lokalitě Bílý vrch. 

Po dotazu pana Šimáčka jsem zjistila, že on o nic takového nežádal a ty peníze ani nejdou do rozpočtu 

jeho odboru 

Mohl by zpracovatel, který se zapomněl podepsat, chybí tam datum chybí tam jméno vysvětlit, jak k tomu 

mohlo dojít.  

Kdo tu černou skládku požadoval odstranit? 

Co je důvodem toho, že likvidaci černé skládky poptáváme externě, když dosavadní praxí bylo, že běžné 

černé skládky likviduje naše městská část svépomocí? 

Dále je v důvodové zprávě uvedeno, že bylo realizováno poptávkové řízení. Na to konto bych požádala 

o zaslání kopií všech odeslaných a přijatých poptávek a nabídek. Zároveň prosím o zaslání čísla 

pozemku, rozsah skládky a fotodokumentaci, kterou má úřad jistě k dispozici. 

Proč se na to ptám. My, co jsme seděli na radnici s paní bývalou starostku Alenu Štrobovou, tak si 

pamatujeme pana Stáru, který přišel na jednání Rady a dal nám dotaz jakým způsobem vyřešíme skládku 

na Bílém vrchu na jeho části pozemku. Ta odpověď byla taková, že on si skládku na svém pozemku má 

zlikvidovat ve své režii. Já si pamatuji, že jste tam byl jednou, A. Štrobová jak jsem s ní dneska hovořila, 

si pamatuje, že jste o to žádal minimálně dva krát. Kolegové mi možná dají za pravdu. Následně jste o 

totéž žádal v době, kdy přišel na radnici pan Mgr. Měšťan a následně pan starosta Petr Měšťan se snažil 

vyřešit skládky z kovidového účtu, což mu MHMP neumožnil. Já v tuto chvíli nemám informace, abych 

soudila, já se mohu pouze podívat na satelitní mapu a jedinou skládku, kterou vidím je právě na vašem 

pozemku. Pokud si pamatuji, tak ta skládka tak jak jsem na to koukala v časovém rozmezí už je tam od 

roku 2018, 2019 možná ještě dýl. Rozhodně to není skládka, která by vznikla v minulém, nebo letošním 

roce. Co se týče toho území na Bílém vrchu, které je naší MČ, tak ten polorozpadlý objekt kasáren v tuto 

chvíli pronajímáme, stavební firma tam skladuje lešení. Takže pochybuji, že by stavební firma, která tam 

uskladňuje svůj stavební materiál si tam zároveň udělala skládku. Sama jsem tam byla, byla jsem tam 

v sobotu a na území MČ žádná skládka není. Takže může mi v tuto chvíli říct někdo, kde skutečně je ta 

skládka, kterou za 42 tis. Kč naše MČ odstraňuje? Ještě doplním, že jsem zároveň dala dotaz na vedoucí 

OŽPD paní Mgr. Bidlovou a ta mě dnes informovala o tom, že o žádné skládce na Bílém vrchu neví a 

pokud by to byla skládka na našem pozemku tak jsme samozřejmě nuceni ji odstranit, ale pokud by to 

byla skládka na cizím pozemku, který není MČ, pak by ji měl odstranit majitel toho pozemku. Mohu 

poprosit o odpověď tedy.“  

 
J. Hájková, BBA požádala, aby úřad prověřil záznamy z jednání Rady ohledně požadavku úklidu 

skládky na Bílém vrchu. Dále se k tomu nebude vyjadřovat a počká na písemné stanovisko a doložení 

dokumentace.  

 


